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1. MIKS ON TARVIS OLLA TEADLIK TARBIJA?

· Mida tähendab ratsionaalne tarbimisotsus ja miks seda vaja on?

· Kuidas on viimaste aastakümnete poliitika mõjutanud tarbimist?

· Millised on tarbimisega seotud kolm olulisimat probleemi?

· Missugused kolm olulisimat küsimust tekivad seoses tarbimisega?

· Missugustesse põhilistesse valdkondadesse koonduvad tarbimisega seoses 

tekkivad küsimused? 

· Missuguste vastuoludega puutub kokku XXI sajandi tarbija? 

1. Kauplemine ja teave

Tänapäeva lääne ühiskond tugineb idealistlikule põhimõttele, mille järgi tuleks igaühel 

tegeleda sellega, mida õigeks peab. Riik või riikide ühendus, nagu Euroopa Liit, ei tohiks 

vahele segada. Igaüks peaks saama omal moel õnnelik olla. See liberaalne põhimõte ongi 

turumajanduse tuum. Põhimõtteliselt on igaühel võimalik turumajanduses aktiivselt osaleda 

ning kaupu ja teenuseid tootes ja müües raha teenida. Tootja ja pakkuja teevad seda omal 

vastutusel. Kui nad hindavad tarbija maitset õigesti, saadab neid edu, kui mitte, on tulemuseks 

majanduslik häving.

Iga tarbija peaks tegema oma tarbimisotsused ratsionaalselt. Ta peaks olema teadlik 

võimalikest tagajärgedest ning valima enda jaoks sobivaimad kaubad ja teenused. Tarbija 

otsused peaksid olema iseseisvad, ta peaks jätma emotsioonid kõrvale ja mõtlema 

majanduslikes terminites nagu tootjagi, kelle otsused peaksid olema alati ratsionaalsed. Sellel 

turumajandusteoorial on aga üks tõsine puudus: parimal juhul kehtib see paberil, ent päris elus 

mitte iialgi.

Teadlikku tarbijat, kes esmalt teeb arvestused ning langetab alles nende põhjal iseseisva ja 

ratsionaalse otsuse, ei ole olemas. Pakkujate ja tarbijate faktiteadmistes on suuri erinevusi. 

Tänapäeva tarbijad on tegelikult väga efektiivsete müügimasinatega kokku puutuvad 

amatöörid. Näiteks kui ma ostan oma korterisse mööblieseme, on mul mingi ettekujutus selle 

suurusest, hinnast ning võib-olla ka värvist ja kujundusest. Mul ei ole aga mingeid teadmisi 

vaadeldavate mööbliesemete kvaliteedist, kui ma just ise samas valdkonnas ei tööta.

4



Müüjal on see teave olemas. Ta on ekspert, kes üldjuhul tunneb seadusi – ta teab, kus see 

mööbliese toodeti, kui palju see maksis enne juurdehindluse lisamist, kui sõltuv on tootja ja 

palju muud. Müüja, kellega ma tavaliselt suhtlen, kasutab juristi koostatud tüüplepingut. 

Tarbija kirjutab tellimusele alla, vaadates ainult hinda ja kättetoimetamise aega, ent ei pööra 

tähelepanu väikses kirjas lõikudele.

Tarbijal on loomulikult võimalik saavutada müüjaga asjatundlikkuse ja õigusliku oskusteabe 

vallas sama tase. Ta võib samuti saada spetsialistiks ja õppida paari nädala jooksul vastavale 

kirjandusele pühendudes seadusi tundma. Seda teevad aga vähesed, kuna neid teenuseid 

puudutavate teadmiste hankimine võtaks palju aega ja läheks ka küllalt palju maksma.

Kuigi ülalmainitud teadmisi puudutavad erinevused on alati olemas olnud, on need turu ja 

tarbekaupade hulga meeletu kasvu tõttu märgatavalt suurenenud. Alates kauplemise ja turgude 

tekkest on kaupade ja teenuste vahetamisele seatud reeglid, et kaitsta tarbijat ohvriks 

langemise võimaluse eest. Keskajal määrasid turureegleid valitsejad. Viimaste kümnendite 

jooksul on tavapärane ja vanamoeline tarbijale orienteeritud tegevus keskendunud peamiselt 

ekspertteabe jagamisele (nt koduste põrandakatete kohta). 

Tänapäeval on toote kohta käiv info tehtud kättesaadavaks Interneti vahendusel, 

tootekataloogides ning tarbijaid teavitavate organisatsioonide väljaannetes – mitmesugustes 

brošüürides ja raamatutes, mis on koostatud erinevaid küsimusi silmas pidades. Toodete 

katsetuste tulemused suunavad ostjaid enne ostu sooritamist kõige paremini ning kui tarbijail 

on vastav huvi, leiavad nad üles ka neid huvitava ekspertinformatsiooni. Sageli kasutatakse 

toodete testitulemusi ka reklaamides, kuid see ei pruugi olla kõige adekvaatsem allikas.
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2. XXI sajandi tarbijate probleemid ja vajadused

Viimase paarikümne aasta jooksul võisid enamiku Euroopa riikide tarbijad end poliitiliste 

regulatsioonide varjus turvaliselt tunda. Arenevad tarbijaõigused ja ranged riiklikud 

regulatsioonid viisid järk-järgult olukorrani, kus usaldavatel tarbijatel on vaid ähmane aimus 

sellest, millist rolli nad turul tegelikult mängivad. 

Samal ajal tõusid üldise ja ka 

teadusliku arutelu keskmesse 

r e s s u r s s i d e h o o l i m a t u s t 

käsitlemisest tingitud probleemid. 

Täna palutakse meil liikuda 

vanade tarbimisharjumuste juurest 

efektiivse jätkusuutliku tarbimise 

juurde ning uue, meie igapäevaelu 

paremini korraldada aitava 

suhtumise praktilised tagajärjed on 

ü k s t a r b i j a h a r i d u s e 

võtmeteemasid.

Selleks, et panna inimesi mõtlema 

oma väärtuste ja vajaduste üle 

ning vajadusel neid ka ümber 

hindama, peame omama 

ettekujutust tarbijate erinevatest 

käitumisviisidest ning nende 

probleemidest ja vajadustest.
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Tarbija vajadused Probleemid ja küsimused
Tarbijad tahavad oma tarbimisvajadusi 

takistamatult rahuldada. 

Kust leida vajalikke ja sobivaimaid tooteid, 

teenuseid? 

Kas valikuvabadus on tarbijail olemas või on 

monopolid seda piiranud?
Tarbijad tahavad hallata infotulva, mille 

ees nad aga kaitsetud on.

Tarbijad tahavad, et neil oleks õigus 

pakutavale informatsioonile ligi pääseda.

Tarbijad tahavad, et turg ja tootjad 

tunnustaksid neid kui võrdväärseid 

partnereid.

Informatsiooni õigsust ei saa hinnata, kuna meil 

puuduvad vastavad teadmised, meil pole küllalt 

aega ega oskusi või füüsilisi võimeid. Milliseid 

oskusi on tarbijal vaja, et eristada informatsiooni 

reklaamist?

Millised infoallikad ja -kanalid on usaldusväärsed?

Millised teadmised annavad eelduse 

informatsiooni kõige olulisemate osade 

mõistmiseks?

Millised on tarbijate põhiõigused ja -kohustused? 

Milline roll on tarbijatel tarbijaõiguste kaitsmisel? 

Millised suhtlustehnikad ja -kanalid on sobivad 

oma õiguste tagamisel? 

Kas ja kuidas saavad tarbijad konkurentsi 

kujundamisel kaasa rääkida?
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Tarbijad tahavad, et neil oleks aega 

tooteid ja teenuseid valida ja et nad ei 

peaks otsuseid langetama sisemise või 

välimise surve all.

Tarbijad tahavad, et neile võimaldatakse 

ligipääs toodetele ja teenustele.

Reklaam ja turundusvõtted viivad masstootmiseni 

ja teevad tarbijast objekti, kelle ostukäitumist 

mõjutada.

Kõigil tarbijatel ei ole võrdset ligipääsu 

spetsiifilistele teenustele ja toodetele. Kuidas 

tasakaalustada olemasolevatele ressurssidele 

ligipääsemise võimalusi?

Millised tegurid mõjutavad ostuotsustusi?
Tarbijad tahavad tunda, et nende 

erisoovidele lähenetakse individuaalselt.

Inimesed tahavad tarbides langetada 

iseseisvaid ja enesekindlaid otsuseid.

Kuidas vajadusi soovidest eristada?

Milliseid tagajärgi toovad kaasa minu 

tarbimishinnangud mulle endale, minu perele, 

ühiskonnale, keskkonnale, majandusele?

Kuidas valmistada tarbijaid ette käituma 

enesekindlalt ja oma õigusi kasutades?

Haritud ning teadlik tarbija oskab tarbides võtta seisukohti ning vastata järgmistele 

küsimustele:
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Efektiivsuse/ökonoomsuse näitajad 

Kas ma tõesti vajan seda toodet?

Kas ma saan seda toodet endale lubada?

Kuidas mõjutab toode minu sotsiaalset 

elu ja elustiili üldiselt?

Kuidas on see toode valmistatud?

Kus on see toodetud ja kes on töö 

teinud?

Millised on töötingimused kohas, kus 

toimub tootmine?

Kuhu lähevad tulud – kes on omanikud?

Kas ost mõjutab mu pere või sotsiaalse 

keskkonna majanduslikku olukorda?

Tervisega seotud väärtused 

Kas toode on tervisele, keskkonnale ja varale 

ohutu?

Kas see on organismile kasulik? 

Kas see on majanduslikult otstarbekas? 

Kas eseme tootmine, säilitamine ja 

pakendamine on hügieeniline?

Kas toode võib ohustada teatud gruppide (nt 

laste) tervist või keskkonda?

Kas reklaam lubab ebarealistlikku kasu (nt 

tervisele)? 

Tarbijaõigused 

Kas tooteetikett vastab seaduses ette 

nähtud nõuetele?

Kas toodet pakutakse sageli 

dumpinguhinnaga? 

Kas tarbijal on võimalus valida tooteid ja 

teenuseid erinevate pakkujate hulgast? 

Kuidas langetada parim otsus?

Millised tarbijaõigused on olulised? Kas 

mul kui tarbijal on ka kohustusi?

Millal rikuvad reklaamivõtted 

tarbijaõigusi? 

Millised reklaamid on keelatud?

Kust saan informatsiooni ja abi 

tarbijakaitset puudutavates küsimustes?

Eetikaga seotud küsimused 

Milliseid reklaamivõtteid kasutatakse?

Kas toode mõjutab üldiseid väärtushinnanguid?

Kas tootmisel on kasutatud laste tööjõudu?

Milline on toote kasutamise või tootmise 

sotsiaalne hind?

Mis on olulisem kas toote/teenuse hind ja/või 

ohutus ning jätkusuutlik tarbimine?
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3. XXI sajandi tarbija

Tänapäevaste arusaamade kohaselt:

· tuleb tarbijate teadmisi ja oskusi kujundada,

· oma tarbijaotsustuste eest tuleb võtta isiklik vastutus,

· isiklike tarbijahoiakute analüüs peab viima muutusteni eluviisis.

Ainult hästi informeeritud ja teadlikud tarbijad on võimelised vastu võtma jätkusuutlikke ja 

efektiivseid tarbijaotsustusi ning on turul pakkujatele võrdväärsed partnerid.

Tarbijaharidust omandades võib ette tulla, et õppija põrkab kokku mitmesuguste 

konfliktidega, mida ongi võimalik analüüsida ja lahendada just  nimelt õppimise teel. Õppides 

osatakse märgata järgmisi konflikte:

Toitumine

Otsus, kas kasutada pooltooteid või teha süüa värsketest toiduainetest, sõltub sageli 

ajavarudest ja vahel ka traditsioonidest. Et rahuldavat lahendust leida, tuleb teadlikult paika 

panna isiklikud prioriteedid ja jätta kõrvale hinnangud. Sageli on just majanduslikud 

kaalutlused need, mis sunnivad mahetoidust loobuma.

Raha kasutamise võimalused

Inimesed ei ole piisavalt teadlikud oma võimalustest ja tegelikest  vajadustest ega tea, millised 

näitajad neile mõju avaldavad – nad ei ole valmis oma tarbimishoiakute üle järele mõtlema.

Nii kaua kui ei toimu teadlikku mõtisklemist, jäävad ratsionaalne majandamine, säästmine ja 

investeerimine pelgalt teooriaks.

Sotsiaalne keskkond

Kuidas mõjutab minu tegevus sotsiaalset keskkonda? Mõju, mida sotsiaalsed grupid 

inimestele avaldavad, võib olla hulga tugevam, kui nad ise on valmis tunnistama. Seetõttu 

tuleb erilist tähelepanu pöörata sellele, kuidas end sotsiaalses keskkonnas maksma panna. 
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Psühholoogia

Isiklikud psüühilised vajadused põrkuvad sageli kas toodete ja teenuste küllusega või nende 

nappusega. Isegi kui inimene tõesti tahab jätkusuutlikult ja efektiivselt käituda ning tal on 

olemas ka vajalikud teadmised, jääb siiski vastamata küsimus, kuidas olemasolevate 

materiaalsete ja mittemateriaalsete (nt aeg, füüsiline energia, mobiilsus jne) vahenditega 

eesmärgini jõuda.

Praegune heaolu ja pikaajaline terviseperspektiiv

Kogemustest tervishoiu alal teame, et ennetavad võtted (nt südame eest hoolitsemine, 

toitumisalane teave jm) ei ole kuigi edukad; inimesed ei huvitu nendest probleemidest 

tervikuna, vaid heal juhul koguvad teavet mingi teatud aspekti kohta. Probleemi isiklikuks 

muutmiseni aga ei jõuta. Tegelik elu näitab, et täiskasvanutele, aga ka lastele ja noortele, ei 

räägita tervisest nii kaua, kui inimene end tervena tunneb. Praeguse elustiili jätkamisega 

tulevikus tekkivate ebameeldivate tagajärgede tunnistamisest hoidutakse, kuna see võib 

inimese sisekonfliktideni viia.

Tervishoid

Nõue võtta vastutus tarbimise eest on sama uus kui nõue võtta vastutus oma tervise eest. Meid 

on pikka aega hellitanud nii sotsiaalsüsteem, mis lahkelt vaatas mööda meie elustiili tekitatud 

vigadest, kui ka ranged tarbijakaitseseadused (nt tarbijale suunatud toiduregulatsioonid). 

Iluideaalid ja tervis

Ühiskonnas tunnustatud iluideaal mõjutab meie elu määrani, mis on juba tülikas ja ei tundu 

hea. Nagu teisteski valdkondades nii keeldume ka siin nägemast, kuidas need ideaalid 

tervisele mõjuvad. Et elada iluideaali järgi, riskitakse paljuga (nt haiglaslik kõhnumine ja 

treenimine, dieettooted, kosmeetika jne).
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2. JÄTKUSUUTLIK ELUSTIIL JA -KVALITEET

· Mis on tarbimise mõistes standardvarustus ja kuidas see on poole sajandiga 

muutunud?

· Milliseid pettekujutelmi on inimestel elukvaliteedi osas?

· Mis on jätkusuutlikkus?

· Mis on jätkusuutlikkuse kolm sammast/aspekti, kuidas tuleks inimestel nendega 

arvestada?

· Millised ohud kaasnevad tsivilisatsioonile inimeste kasvava tarbimisega?

· Mida tähendab, et tarbimine on elustiili osa?

· Millised aspektid mõjutavad elukvaliteeti?

1. Tarbimise standardpakett ja jätkusuutlikkus

Tänapäeva inimesed võtavad enesestmõistetavana niisuguste eluks vajalike tarbekaupade 
olemasolu, millele sotsioloog David Riesman (1909–2002) andis nime standardvarustus. See 

koosneb kaupadest ja teenustest, mida inimesed loevad nüüdisaegses ühiskonnas toimetuleku 
aluseks.

Viimase 50 aasta jooksul on ettekujutuses standardvarustusest toimunud märkimisväärsed 

muutused. Kui 1950ndatel ja 1960ndatel aastatel sõltus varustuse sisu mõneti ühiskonnakihist 
ja keskkonnast, siis praegu ihaldavad kõik ühiskonnakihid vähemalt kõrgema keskklassi 

elustandardit. Vastavat ideaali propageerib pidevalt ka meedia. Lähem vaatlus näitab 
seejuures, et üldiselt kipuvad inimesed ihaldatavate hüvede osas kõrgema keskklassi 

standardit üle hindama. Seda näitavad ka uurimused, kus tahetakse teada inimeste arvamust 
selle kohta, mida ühes keskmises kodus leida võib või mida inimesed omavad. Enamik 

ülehindab alati niisugust varustatust – näiteks kodumasinate arvu.

Sarnased pettekujutlused on inimestel ka muudest tarbimisvaldkondadest, näiteks puhkuse 
veetmisest. Pikka puhkust lõunas ja teist lühemat lisapuhkust aastas peetakse järjest 

tavalisemaks, ent tegelikult puhkavad nii vähesed ja seda isegi arenenud riikides. Tähelepanu 
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tulekski pöörata sellele, mida inimesed peavad standardvarustuseks ja mil viisil seda üle 

hinnatakse, kuna vastavad arusaamad viivad põhimõtteliste muutusteni majapidamiste 

toimimises. 

Täiskasvanuks saanud noored elavad sageli kaua vanematekodus, kuna nad tahavad rajada 

oma kodu alles siis, kui nad suudavad endale võimaldada sama standardit, millega nad on 

harjunud ja mida nad on õppinud kodus normiks pidama. Loomulikult on selliste nõudmiste 

juures uue majapidamise rajamise kulud märgatavalt kasvanud. Kodutarvete ja tarbimise tase, 

mille vanemate põlvkond on 20–25 aastaga saavutanud, tuleb ühekorraga saavutada.

Tänapäeval ohjeldamatult kasvav tarbimine võib ohtu seada homsed võimalused 

toimetulekuks – jätkusuutlikkuse maakeral. Jätkusuutlikkus väljendub selles, et kui ma ostan 

mingi toote, siis on tagatud, et eseme tootnud inimesed saavad õiglast tasu ega pea oma 

tervisega riskima; et meie looduslik elukeskkond – floora, fauna, atmosfäär, pinnas ja vesi – ei 

oleks mitte ohus, vaid kaitstud ja hoitud.

Agenda 21 – rahvusvaheline tegevusplaan 21. sajandi jätkusuutlikeks tulevikuarenguteks 

kutsub meid üles looma rahvuslikke strateegiaid. Agenda ei ole aga mitte seadus, vaid 

valitsustele mõeldud soovitus, mis näeb muuhulgas ette ka jätkusuutlikkuse ja efektiivsuse kui 

ühe soovitatavama strateegia õpetamist.

Agenda 21 preambula1

„Inimkond on jõudnud oma ajaloos otsustava punktini. Näeme aina suurenevat ebavõrdust nii 

eri rahvaste vahel kui ka ühe rahvuse piirides; aina rohkem ja rohkem vaesust, nälga, haigusi 

ja kirjaoskamatust ning selle kõrval ka ökosüsteemi – meie heaolu alustala – aina suuremat 

kahjustumist. Keskkonnale ja selle arengule rohkem tähelepanu pöörates võib siiski õnnestuda 

katta meie põhilised vajadused, kindlustada kõigile kõrgemad elustandardid, garanteerida 

olemasolevate ökosüsteemide tugevam kaitse ja tõhusam kasutamine ning seeläbi kindlustada 

turvaline ja õitsev tulevik. Ükski rahvas ei suuda seda üksi, ent see võib õnnestuda 

ülemaailmses säästvale arengule suunatud koostöös.“
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Säästlik areng kujutab endast kombinatsiooni:

· majanduslikust stabiilsusest,

· looduse ökoloogilise toimimise säilitamisest ja

· sotsiaalsest õiglusest.

Neid kolme aspekti ei saa eraldada ega üksteise vastu vahetada. Järelikult on vaja luua uusi ja 

moodsaid arengustsenaariume, mis arvestavad sotsiaalsete, majanduslike ja ökoloogiliste 

aspektide seotust.

Majandus peab välja töötama ökoloogiliselt ja sotsiaalselt vastuvõetavaid alternatiivseid 

tootmisviise.

Ökoloogia vallas tuleb saastatust ja ressursside kasutamist vähendada piirini, et ei kannataks 

majandustegevus ega tekiks ka sotsiaalseid probleeme (nt suurenev tööpuudus).

Islandil on võimalik toota soojust kütuseid põletamata. 
Seal saab ära kasutada looduslikke kuumaveeallikaid kui 
loodusressurssi.  

USA-s protesteerib keskkonnakaitseaktivist 
Washingtonis Valge Maja ees juba veerandsada aastat 
juhtimaks inimeste tähelepanu tuumarelva ja 
tuumaenergia ohtlikkusele.

Sotsiaalse aspekti peamine mure on rakendada üleilmset õiglust viisil, mis vähendaks 

looduse saastamist ja kaitseks stabiilseid rahvamajandusi, selle asemel et suurendada maailma 

rahvaarvu ja linnastumist.

Jätkusuutlikkuse kolm sammast on ülimalt tähtsad, sest need kindlustavad tootmise ja 

tarbimise aluste säilimist. Õiglaste maksude, inimsõbralike töötingimuste, 
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põlvkondadevahelise õigluse ning arenenud ja arengumaade vahelise õigluse näol hoolitsevad 

need sambad stabiilse arengu eest.

 

Vastutus säästva arengu toetamise ja kujundamise eest ei tohiks jääda vaid majanduse ja 

poliitika õlule. Selle saavutamiseks on vaja kõigi ühiskonnaliikmete loovat osalust. Just 

tarbijad on need, kel tuleb oma tarbijahoiakud jätkusuutlike kriteeriumide järgi ümber seada ja 

mõista, et tarbimine ei piirdu mitte ainult isiklike vajaduste rahuldamisega, vaid sellega 

kaasnevad ka mitmesugused ökoloogilised ja sotsiaalsed tagajärjed.

Tarbijatena täidame kõik säästvas arengus keskset rolli. Vajalikud muutused saavad 

võimalikuks ainult siis, kui kujundame endas jätkusuutlikke ja efektiivseid tarbijahoiakuid.

Eriti suur vastutus on siin industrialiseerunud riikide elanikkonnal, sest esiteks elavad 

inimesed neis üle oma vajaduste ja võimete ning teiselt poolt püüdlevad vaesemate riikide 

inimesed nende eeskujul rikaste rahvaste elustandardi poole.

2. Igapäevased jätkusuutlikud tarbimishoiakud

Eluviisi ja tarbimisharjumuste muutmise vajalikkust illustreerib tõsiasi, et kui maailma 

elanikkond, mis aastaks 2050 kasvab 10 miljardi inimeseni, kohaneb USA kui paljuski 

etaloniks peetava elustiiliga, tuleks kasvatada 9 miljardit tonni teravilja, et toita nii inimesi kui 

loomi. Võrreldes praeguse saagikusega, oleks selleks vaja nelja Maa-suuruse planeedi saaki.

Samasuguseid hirmutavaid väljavaateid on esitatud ka näiteks taastumatute loodusvarade 

kasutamise ja üleilmse autode kasutamise tõusu kohta. See tähendab, et meie ökoloogiline 

jalajälg on liiga suur ning sama elustiili säilitamiseks oleks meil vaja mitut Maa-sarnast 

planeeti.

Eelnenust tulenevalt peaksid tarbijad toodet või teenust valides arvestama juba täna eelmises 

õppetükis käsitletud kolme jätkusuutlikkuse aspekti:

1. Majanduslik 

Tooted ja teenused peaksid olema õiglase hinnaga ja oma hoolduskulude juures võimalikult 

praktilised. Seepärast tuleks arvestada toote või teenuse kestvust ja parandamise lihtsust. 

Teiselt poolt peavad tarbijad mõistma, et näiteks ökoloogilistel toodetel on oma hind. 
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Majanduses kehtib põhimõte, mille järgi toote või teenuse hind peab katma kõik tootmis-, 

kasutamis- ja paigaldamiskulud. Kulud katavad need, kes need tekitavad (tootjad, tarbijad). 

Nii tootjad kui ka tarbijad peaksid jätkusuutlikkuse pärast eelistama ökoloogilisusele suunatud 

majandust, sest vastutustundlikud ja oma õigusi teadvad aktiivsed tarbijad saavad nõuda 

keskkonna vajadustega paremini sobivaid majandusstrateegiaid. 

2. Ökoloogiline 

Jätkusuutlikkuse põhimõtetele vastavatel toodetel ja teenustel peab olema teiste omasugustega 

võrreldes ökoloogilisi eeliseid. Ökoloogiliseks eeliseks võib pidada näiteks seda, kui eseme 

tootmiseks ja korrashoiuks kulub vähem ressursse, saaste on väiksem, olemas on taaskasutuse 

võimalus jne. Keskkonda säästev tootmine vajab planeerimist, sest peab vastama kõikide 

vanuserühmade ootustele ja vajadustele, et võtta arvesse tänaste tarbimishoiakute pikaajalisi 

tagajärgi. Uusi tooteid on mõtet tutvustada ja müüa alles siis, kui teadusuuringud on kindlalt 

kinnitanud nende keskkonnasõbralikkust. Ent loodus ise seab inimtegevusele selged piirid, 

kui keskkonnakahjustused on loomulikke protsesse häirinud ja sellel on tõsised tagajärjed. 

Liiga massiline kalapüük ookeanis ning kalavarude vähenemine, progresseeruv pinnase 

erosioon ja kliimamuutused on vaid mõned toidu tootmist ohustavad näited.

3. Sotsiaalne

Jätkusuutlikkuse põhimõtetele vastavatel toodetel ja teenustel peab olema teiste 

samalaadsetega võrreldes sotsiaalseid eeliseid. Nad peaksid olema toodetud heades 

töötingimustes ja vähemalt rahuldava palga eest töötavate inimeste poolt. Hinnad peaksid 

olema õiglased ka kolmandas maailmas tehtud toodetele. Ressursid ja kapital tuleb kõigi 

inimeste ja kultuuride vahel õiglaselt jaotada. See on vaesuse, võlguoleku ja konfliktide puhul 

üks kõige olulisemaid arutlusteemasid. 

3. Elustiil ja jätkusuutlikkus
Tänapäeva ühiskond on muutunud küllaltki keeruliseks. Seda keerukust peegeldavad 

erinevate elustiilide paljusus ja neile vastavad väärtushinnangud. Tavaliselt seostavad 

inimesed mõistet elustiil kellegi tegevusalaga. Tegelikult kujundavad inimese elustiili kõige 

rohkem tema tarbimishoiakud. Tarbimishoiakud omakorda tulenevad haridusest, ametist, 

sissetulekust. Elustiili käsitledes tegeleme seega paratamatult ka identiteediga, sest see on 

alus, kust isiklik elustiil kujunema hakkab. 

16



Isiksus koosneb vähemalt kahest osast: sellest, keda inimene ise arvab end olevat, ja sellest, 

keda teised arvavad inimese olevat. Ühiskonna keerukust iseloomustab ka uue termini osaline 

identiteet (partial identity) loomine. See koondab enda alla rolle, mis inimesel teatud 

situatsioonides kanda on (nt keegi on sõpruskonna jaoks golfimängija).

Tarbimine sai eneseväljendamise ja identiteediotsingute teadvustatumaks vahendiks 19. 

sajandil. Tarbimine ja identiteedi kujunemine on üha tugevamini seotud ning nad arenevad 

üheskoos. Näiteks näitavad uurimused, et võrreldes 1996. aastaga on inimeste huvi 

ökoloogiateemade vastu ja hirm parandamatute looduskahjustuste ees, mis siis olid omased 

vaid noortele eurooplastele, palju kasvanud. Meil Eestiski koguvad erinevate elanike gruppide 

hulgas populaarsust ökopoed, autovaba päev jms kampaaniad. Valijad on võimaldanud ka 

erakonna Eestimaa Rohelised pääsu riigikokku. Seetõttu tunnustatakse tänapäeval üha rohkem 

ökoloogilisi (keskkonda säästvaid) põhimõtteid, lülitades neid oma eluviisi.

21. sajandi tarbijad püüdlevad isikupärase elustiili poole ja selle tulemusena kujundavad välja 

üha enam lõhestunud isiksuse. Eelistused on sageli lühiajalised ja vastuolulised. Tänapäeva 

tarbijad tahavad kõike korraga: tervislik, odav, hügieeniline, nauditav, värske, mugav, 

kvaliteetne, vastupidav, ilus, kergesti käsitsetav, loodussõbralik jne. 

Ostmisest on saanud sündmus, kaubanduskeskustest ajaveetmiskohad. Tarbimine on seiklus, 

olgu see siis reaalne või virtuaalne, toimugu see seltskonnas või üksi. Tavaline on vastuoluline 

käitumine: lõuna haaratakse hot dog’i kioskist või McDonald’sist, kuid õhtul minnakse 

peenesse ja kallisse (taimetoidu)restorani. Sellist „lapitud identiteeti“  võib märgata juba laste 

puhul. Enda mina otsimine ja leidmine on tarbimisest aina tugevamalt mõjutatud. Sellises 

olukorras mängivad lapsed ja noorukid sageli kaksikrolli: ühelt poolt on nad otsustajad, kuid 

teiselt poolt sõltuvad nad vanematest, kes on nii-öelda pakkujad. Vanematele tähendab see aga 

veel ühte väljakutset: enam ei piisa sellest, et nad hoolitsevad vaid enda vajaduste eest, nad 

peavad vastu hakkama laste isiksuse arengut mõjutavale peibutavale turundusele ja reklaamile 

ning selle tekitatavale mõjule. 

Tarbijatel on võimalus valida, mida nad ostavad, ja teha oma valikud jätkusuutlikele 

kriteeriumidele toetudes. Kriitiline tarbimine, mille eesmärk on elukvaliteeti tõsta, jätab aga 

isikliku heaolu tagaplaanile. See nõuab, et ostetud tooted ei oleks saastatud ega ohustaks elu 
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ning oleks sotsiaalselt vastuvõetavad. 

Majanduslikud meetmed, nagu ruumist 

lahkudes temperatuuri langetamine või 

tule kustutamine, aitavad meil raha 

säästa ja suurendavad seega meie üldist 

heaolu.

Elukvaliteedi olulised aspektid:

Kohalikud kauplused on inimestele 

kommunikatiivseks keskuseks ja 

rahuldavad isiklikku tarbimisvabadust. 

Selliste struktuuride kokkuvarisemine 

mõjutaks tugevalt ühiskonna nõrgimaid 

liikmeid: neid, kel pole isiklikku 

sõiduvahendit, vanu, haigeid või puudega inimesi. Me ei tohiks unustada, et saatuse löök, mis 

meid ühte neisse rühmadest paigutaks, võib tulla väga järsku ja seepärast on kohaliku 

kaubanduse edendamine üldise elukvaliteedi üks olulisimaid komponente.

Toidu kvaliteet – tervisele ohutu toit on üks inimeste põhilisi vajadusi. Kultuuriomane toit on 

osa inimese identiteedist ja seega ka oluline elukvaliteedi näitaja. Viis, kuidas toitu valime ja 

kombineerime, kannab endas sõnumit. Veelgi enam – toidust võib saada isegi suhtlusvahend.

Võimalus järgida oma kultuurilist või isiklikku elustiili – oma kultuuri traditsioonide järgi 

elamine – ei ole mitte ainult üks põhilisi inimõigusi, vaid ka elukvaliteedi oluline komponent.

Riietus ja mood – riietumine on üks inimese põhivajadusi. Selles valdkonnas tasuks 

otsustada pigem kvaliteedi kui kvantiteedi kasuks. Tänapäeva kiirmood peaks olema küll 

massidele taskukohane, kuid on teadlikult tehtud nii, et laguneb pärast paari kandmiskorda ja 

sunnib tarbijat kiiresti uuesti rahakotti kergendama. Kindlasti ei ole kiirmood kooskõlas 

jätkusuutlikkuse põhimõtetega.
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nende taaskasutusse võtmise hõlbustamiseks. Näide prügi 
sorteerimisest Rootsis – üks konteiner tavalisele, teine 
värvilisele klaasile, kolmas plastpudelitele. Prügi 
sorteerimine eeldab aga inimeste vastutustundlikku 
suhtumist sellesse tegevusse.



“Heaolu oaasid” – vaba juurdepääs rikkumata looduse juurde on inimese põhiline vajadus. 

Oluline ei ole aga mitte ainult loodus, vaid ka kohad, kuhu saame lõõgastumiseks taanduda. 

Hubane nurk korteris võib meid sama hästi turgutada kui nädalalõpp pärast väsitavat 

töönädalat sanatooriumis või spaas.

Elukoht – inimese sotsiaalne staatus tõuseb maja või vähemalt korteri soetamisega. 

Elukvaliteet ei sõltu aga omandist kui niisugusest, vaid sellest, milline see keskkond on: 

milline mõju on valitud materjalidel tervisele, kui palju puutuvad elanikud kokku saastega või 

kuidas töötab sotsiaalne võrgustik.

Puhkus ja töö – meie kultuuris on töö inimeste jaoks oluline vajadus (see ei ole kõigis 

kultuurides nii ja pole ka siin alati nii olnud). Ka vabal ajal töötamine võib ergutada 

sotsiaalset arengut ja tuua kaasa uue elustiili (nt tegutsemine valitsusvälistes 

organisatsioonides, liitudes, klubides, heategevusorganisatsioonides). Võrdsed 

juurdepääsuvõimalused vaba aja veetmiseks parandavad samuti elukvaliteeti. Kindlasti peaks 

aga juurdlema, kas ainult raha on hea puhkuse eeldus. Kui hoolikalt mõelda, siis pole see 

kindlasti nii. Tegelikult on sageli olulisem hea seltskond, meeldiv tegevus või ilus loodus. 

Esteetika ja ilu on igaühe jaoks midagi erinevat. Meid kõiki ühendab vaid see, et meile 

meeldib vaadata nii-öelda oma ilu – asju, mis meie meelest on ilusad. Mõne jaoks võib see 
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Ahvatlev turulett. 
Millise kvaliteediga 
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olla rikkumatu maastik, teisele mööbliese või hoopis kellegi nägu. Märgates ilu enda ümber, 

ning seda oma eluviisi osaks tehes saab luua olukorra, millest võidavad kõik: inimesed, 

keskkond ja majandus. Selle näideteks on ökodisain, maastikukaitse, looduspargid jm.

Ligipääs informatsioonile ja haridusele on isikliku turvalisuse oluline eeltingimus. Paljudes 

igapäevategemistes sõltume informatsioonile ligipääsust (ajakavad, märgistused, 

kasutamisjuhendid, käitumisjuhendid). Probleem on aga selles, et aina suurem hulk infot on 

kättesaadav vaid pidevalt uueneva tehnoloogia abil. Selle olukorraga toimetulemiseks on vaja 

pidevõppe võimalust, mis annaks vähemalt eelduse igapäevaelus võimetekohaselt hakkama 

saada.
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3. TARBIJAHOIAKUD JA NENDE KUJUNEMINE

• Mis on tarbimise eesmärk ja mõju?

• Mis tähendus on tarbimise puhul rahal ja millised probleemid inimestel rahaga 

seonduvad?
• Kuidas rahaga paremini välja tulla?

• Mismoodi on tarbimine tänapäeval suhtlusvahendiks?
• Mis on tarbimismustrid?

• Millist teavet saab tarbija oma otsustuste langetamisel kasutada?
• Kuidas inimesed tarbijatena käituvad? 

• Kuidas võivad tarbijad oma käitumisega tootjaid ning pakkujaid mõjutada? Milline on 
tarbimise mõju keskkonnale?

• Mis on ostumaania, kuidas see tekib ning kuidas on võimalik sellest hoiduda?
• Mida soovitada tarbijatele, et omadega paremini toime tulla?

1. Heaolu kujundamine vajaduste rahuldamise kaudu

Tarbimise esmane eesmärk on füüsilise eksistentsi tagamine. Ühiskonnas, kus see vajadus on 

enamiku inimeste jaoks rahuldatud, ei ole enesesäilitamine taandatud vaid bioloogiliste 

vajaduste rahuldamise tasemele. Arenenud ühiskondades kaasneb kaupade muretsemisega 

lisaks bioloogiliste vajaduste rahuldamisele nn mittemateriaalseid kasusid. Näiteks teatud 

kaupu tarbides rõhutame me prestiiži või enda kuulumist mõnda rühma. Omandatud toode 

võib ühtlasi täita isiku staatuse tugevdamise funktsiooni. Näiteks tahab mees oma mehelikkust 

tõestada sportautot juhtides, naine tahab kosmeetika kasutamisega rõhutada oma ilu jne. Nii 

võivad kaubad täiendada valitud või ihaldatavat elustiili. Iga valitud elustiil sisaldab tarbimise 

mõõdet.

Igapäevaselt tarbitavad tooted omandavad tähenduse seeläbi, et neid võib seostada teatud 

kommetega, mis iseloomustavad ihaldatavat elustiili. Enamikul juhtudel on kultuurilised, 

sotsiaalsed ja muud sümbolid omavahel seotud. Sümboolse väärtuse ülekandmine toodetele 

sooritatakse tavaliselt inimeste endi poolt (nt krediitkaarti peetakse iseseisvuse, šampooni ilu 
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sümboliks jne). Neil sümboolsetel tähendustel pole midagi ühist toodete tarbimisväärtusega, 

vaid need peegeldavad inimeste püüdlusi.

Tarbimiseks on pea alati tarvis raha. Et rahaga välja tulla, on igaühel meist vaja oskusi ja 

kriitilist meelt. See kuulub nende eluks vajalike oskuste hulka, mis tuleb omandada nii 

teoorias kui ka praktikas. Üks õpitav oskus on piiratud rahaliste vahendite vastutustundlik ja 

säästlik kasutamine, näiteks tuleb õppida eristama vajadusi ja soove. Majanduslik kindlustatus 

ei ole iseenesestmõistetav nähtus ja igaüks peab õppima tulevikuks plaane tegema. Mõnikord 

ei suuda inimene sellega toime tulla ja vajab (finants)nõustamist. Tähtis on mõista ka seda, et 

meie isiklikud rahalised vahendid on seotud kogu riigi majanduse ja finantsasutuste 

käekäiguga ning nendest sõltuvad.

Et isiklikke või leibkonna väljaminekuid vastutustundlikult tasakaalus hoida, peaks leidma 

vastuse järgmistele küsimustele:

· Millised tarbimisharjumused põhinevad vajadusel, millised soovidel? Miks ma 

kulutan rohkem raha, kui endale õigupoolest lubada võiks? Kas ma kulutan raha 

tarbetutele ostudele? Kuidas tarbetutest ostudest hoiduda? Kuidas mu eluviis tarbimist 

mõjutab?

· Millised on minu tuluallikad? Kas ühiskonna majanduslik seisukord mõjutab mu 

sissetulekuid?

· Kas ma tean, kui suured on mu igakuised või -aastased sissetulekud ja väljaminekud? 

Kuidas saan oma tarbimist jätkusuutlikumaks muuta? Kuidas turg ja reklaam mu 

tarbimist mõjutavad? Milliste väärtushinnangutega arvestan tarbimisel?

· Kuidas oma kulutusi kahandada? Kas valin tarbijana oma vajadusi ja võimalusi 

arvestades parimad lahendused? Kas leidub ka muid võimalusi? Millised on minu 

suuremad ostud?

· Kas mul on õnnestunud oma rahalisi vahendeid, eelarvet või raamatupidamist 

planeerida? Kuidas? Mida olen teinud nende tasakaalus hoidmiseks? Kust saan 

nõustamisabi?

· Millised on pakutavate maksevõimaluste erinevused? Kas valin pakutust parima? 

Millised on mulle sobivaimad võimalused?

· Kuidas kulude-tulude planeerimise korral oma raha investeerida?
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Iga inimene peaks olema valmis majanduslikeks raskusteks ja püüdma neid vältida. 

2. Tarbimine kui suhtlusvahend

Inimeste vajadused on aluseks kogu inimelule kui sellisele, kuid samuti ka majanduse 

toimimisele. Kaubad ei kata mitte üksnes vajadusi, vaid neist on saanud ka suhtlusvahend. 

Tarbimine suhtlusvormina on kahtlemata 20. sajandi linlik nähtus. Selle valdkonna on 

teadlikult kujundanud marketing ja reklaam: paljude tarbitavate kaupade puhul polegi määrav 

mitte rahuldus, mida kaup pakub, vaid positsioon ja suhtlus, mis tootega kaasneb. Näiteks 

peegeldab sülearvuti kasutamine moodsust, tehnilist andekust ja positsiooni. Inimeste 

erinevad vajadused on kujunenud nii nende isiklikest ideedest ja väärtustest, rahalistest 

võimalustest, sotsiaalsest ja professionaalsest keskkonnast kui ka ühiskonna ja kultuuri 

mõjutustest.

Mõnikord tunnevad inimesed, nagu oleksid nad tarbides sattunud tsüklisse, kust nad ei pääse 

enam välja. Turunduse strateegiaks on ahvatlemine ja sisendamine, mistõttu kunstlikult 

tekitatavatele tarbimissoovidele on sageli väga raske vastu seista. Nagu jahimehed või 

kollektsionäärid krabame me endale üha rohkem ja rohkem asju ning sellel tegevusel ei paista 

lõppu tulevat – vaatamata majanduslikele piirangutele ei ole raha ja asjade vahetamine 

kaotanud oma veetlevust. 

3. Tarbimine ja tarbimismustrid

Tarbimine rahuldab vajadusi, mis võivad kultuuriti ja rahvuseti erinevad olla. Seetõttu 

räägitakse globaalsetest ja rahvuslikest ehk kultuurilistest tarbimismustritest. Tarbimismustrid 

võivad muutuda uute trendide tõttu tarbimises. 

Tuntud firmade – Coca-Cola, Benetton, McDonald’s jne – nimed on sageli nn globaalse 

tarbimise mustrid. Lisaks oma kvaliteedigarantiile kannavad firmatooted sümboolset 

globaalsuse ja mobiilsuse tunnust. Me ei osta mitte lihtsalt  jooksukingi, me ostame Nike‘sid. 
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Firmatoodangu ostmine on muutunud mitte üksnes varakate inimeste tegevuseks, vaid 

ülemaailmseks kõigi sotsiaalsete gruppide seas levinud tarbimismustriks. 

Tarbimise rahvuslikud ja kultuurimustrid on seotud eeskätt toitumisharjumuste, kodu 

sisustamise ning vaba aja veetmisega. Eripärad on aga kadumas. Ümber nurga asuvast 

supermarketist saame me osta teiselt kontinendilt pärit toitu. Isegi kodukujundust mõjutavad 

globaalsed trendid.

Teatud toote kasutamisel kujutab inimene ette, mis mulje ta antud toodet kasutades teistele 

inimestele enda kohta jätab – ta otsib juurdepääsu teatud elustiilile või sotsiaalsele grupile. 

Toote kasutamine on ühtlasi märk, mis eraldab sind teistest gruppidest. Sageli on nii-öelda 

bränditoote omamine staatuse sümboliks. Seega tekitavad arvamused emotsioone ja 

emotsioonid kasvatavad motivatsiooni. On tähtis mõista, et erinevad meetodid, mida üldsus 

kasutab, mõjuvad meile aktiviseerivalt, pannes meid tahtma midagi osta. 

4. Tarbimisriskid

Tarbijad langetavad otsuseid sageli spontaanselt, ilma endale aru andmata, mida nad täpselt 

teavad. Meie reaktsioonid on programmeeritud – me tuletame toote värskusastme selle värvist 

ning kvaliteedi hinnast, või seostame kvaliteeti teatud tootemärgiga. Pärast ostu leitakse 

argumente selle õigustamiseks: see on hästi tuntud tootja või mu sõbral on selle tootega häid 

kogemusi.

Tarbijaotsustused võivad olla kahte tüüpi:

· kaalutletud ja informatsioonil põhinevad,

· impulsiivsed.

Kõige tähtsam infoallikas tarbimisotsustuste langetamisel on otsene teave, mida võib saada 

vestlusest müüjatega või sõpradelt ja tuttavatelt, kellel on varasemaid kogemusi tootega, mida 

kavatsetakse osta. Otsene teave on ka tootekirjeldustes kaubaetikettidel, ajakirjades, 

ajalehtedes, Internetis ja mujal meedias ning kaupluste vaateakendel. Otsustada aitab ka 

avalik teave, näiteks kuulutused.
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Infootsing võtab aga aega, mida tarbijad võiksid pigem kasutada vaba aja veetmiseks või 

muude vajaduste rahuldamiseks. Seetõttu ei ole infootsing tarbijate meelest mõnikord vajalik 

tegevus. Siiski on edukaks teabeotsinguks erinevaid võimalusi. Näiteks on heaks infoallikaks 

ja kogemuste hankimise võimaluseks erinevad Interneti-foorumid, samuti sõprade, 

pereliikmete ja tuttavate varasem kogemus.

Puuduliku teabe põhjal tarbimisotsustust tehes satutakse alati riskiolukorda, milleks võivad 

olla: 

· rahalised riskid: üle jõu käivad hinnad, oht petta saada,

· funktsionaalsed riskid: ebakvaliteetsus,

· psüühilised riskid: frustratsioon ja viha,

· sotsiaalsed riskid: sotsiaalse lähikonna reageeringud (nt abikaasa reaktsioon posti teel 

tellitud kaubale). 

Tarbijate ostukäitumise jälgimisel on täheldatud järgmist:

· Me kanname konkreetse kauba omadusi üle teistele sarnastele toodetele.

· Me eeldame automaatselt olemasoleva kauba omadusi sama koostisega uutelt toodetelt – 

nt me kõik tunneme Coca-Colat. Kui uus toode sisaldab koolat, näiteks kui koolašokolaad 

tuleb turule, on sellel automaatselt positiivne reiting. Vastupidine näide on kanep: selle 

mainimine tekitab negatiivse assotsiatsiooni ka seoses toidukanepitoodete ning 

tekstiilidega.

· Kui tarbijad pole tootega rahul, sõltuvad tulevased ostud samalt  ettevõtjalt sellest, kuidas 

klienti koheldi. Kui pretensioone ei lahendata tarbija jaoks rahuldavalt ning tema 

probleemidesse ei suhtuta vastutulelikult, hakkab levima negatiivne propaganda. Meeldiv 

ja tarbijaga arvestav käitumine toob aga kaasa positiivse suhtumise ettevõttesse. 

· Rahulolematust ostuga võidakse väljendada erineval moel, näiteks ebakonkreetne märkus, 

ostuboikott, ähvardused, õiguspärane kaebus ehk pretensioon. Lisaks negatiivsele 

hinnangule võidakse kasutada ka kooperatiivseid võtteid ning anda soovitusi.

· Visuaalne informatsioon jääb paremini meelde kui puhtalt verbaalne (nt  Calgoni reklaam, 

kus katlakivi teket pesumasinas on piltlikult näidatud).
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· Rahulolevad kliendid eelistavad jääda sama tootja juurde, rahulolematud vahetavad 

kaubamärke. Samas võidakse aga kaubamärki, millega ollakse rahul, vahetada, sest 

soovitakse kogeda muutmist ennast kui meeldivat stimulatsiooni.

· Lojaalsus samale kaubamärgile on rohkem omane eakamatele ostjatele ja madalama 

sotsiaalse staatusega isikutele. Motoks on „Ei eksperimentidele!“ Kaubamärgile ollakse 

lojaalsed ka siis, kui toode muutub prestiižsemaks.

· Mehed pööravad enam tähelepanu niisuguste toodete muretsemisele, mida tarvitatakse 

kodust väljaspool või mis on tehniliselt keerukad (nt auto). Naised domineerivad nende 

otsuste puhul, mil muretsetakse kodukaupa. Nende kaupade üle, mida tarvitatakse ühiselt, 

langetatakse ka otsuseid ühiselt.

· Lapsed mõjutavad ostuotsustusi vahetult (nt arvuti ostmine) või kaudselt. Näiteks lapse 

sünd muudab tarbijahoiakuid uudsel moel, pannes majapidamises tervikuna toime 

suurema elukorralduse muudatuse.

Tarbijad peaksid olema teadlikud sellest, et oma tegevusega ei kujunda nad mitte üksnes enda 

elukvaliteeti, vaid avaldavad olulist mõju ka jätkusuutlikkusele. 

· Tarbijad võivad oma otsustustega näidata pakkujale oma eelistusi.

· Pakkujad võivad tõsta toote hinda kunstlikult – näiteks hoides pakkumist tagasi või tootes 

liiga vähe. Tarbijad võivad seejärel otsustada osta teise pakkuja käest. 

· Tarbijad võivad näidata oma head hinnangut pakkuja suhtes, soovitades teda teistele ja 

esitades oma hinnangu kirjalikult, Interneti-foorumites, meedias, tuttavate ja sõprade seas.

· Tarbijad võivad ühineda ja võtta pakkujate ning tootjate vastu ette aktsioone, sundides 

neid sel viisil kehtestama sotsiaalselt ja keskkonna seisukohalt õigeid ning õiglasi 

tingimusi toodangule. Näiteks soovis Eestis üks suuremaid mobiilsideoperaatoreid EMT 

muuta on kõnearvestussüsteemi, minnes sekundipõhiselt  arvestuselt minutipõhiseks. 

Tarbijate ja meedia ühise tugeva vastureaktsiooni tulemusena loobuti nimetatud ideest.

· Tarbijad aitavad oma valikutega suurendada konkurentsi ja toetavad sel teel uuendusi. 

Näiteks mobiiltelefoniside pakkujad on uute klientide võitmiseks just innovatsioonile 

panustamas. 
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5. Ostumaania ja sellest hoidumine

Ostumaania käib käsikäes kontrolli kadumisega enese üle. Maania algus peitub rahuldamata 

vajadustes (nt tüli inimeste vahel, armastuse ja turvalisuse puudus vm), mis põhjustavad 

frustratsiooni ja vajavad rahuldamist. Ent selline kompensatsioon on määratud 

läbikukkumisele, sest  ka ostud tekitavad viha ja nende väärtus kaob. Tulemuseks on 

enesekriitika ja võimetuse tunne, kuna ei suudeta kontrollida tegelikkust. Et leevendada 

ebaõnnestunud ostust tekkinud pettumust, pöörab ostusõltuvuses olev inimene tähelepanu 

uuele esemele, lootes selle omandamisega enesekindlust tõsta.

Pidevalt arendatavad turundusstrateegiad aktiveerivad ostjate emotsioone ning nende ostjate 

jaoks, kes on kergemini mõjutatavad, suureneb oht muutuda ostumaniakiks. Raha mängib 

ostumaanias tähtsat rolli. Raha olemasolu tähendab seda, et omatakse seni veel realiseerimata 

võimalusi. Inimesi, kel on raha, valdab tunne, et nad omavad maailma. Ostumaniakid 

kaotavad tavaliselt eneseusu, kui nad annavad endale aru oma vajadusi ületavatest 

ostukogustest. Nad mõistavad, et tegevus võib kaasa tuua niisuguseid tagajärgi, mida nad ei 

suuda kontrollida. Asjad kaotavad oma väärtuse ja need pannakse silma alt ära, et kustutada 

neid mälust ning alustada ostude sooritamisega uut ringi. Kui ostumaniakk mõistab, et ta on 

jälle raha kulutanud, tunneb ta end veelgi halvemini ning tema enesetunne langeb. Asja 

omamine ei tekita temas oodatud rahuldust.

Me räägime maaniast sel juhul, kui inimene on niivõrd mõne eseme või inimese kütkes, et ta 

ei huvitu millestki muust ja kaotab kõik teised huvid. Kiindumusobjektist saab tema ainus 

rahulduse allikas. Antud juhul on selleks objektiks ostuprotsess või asja omamise tunne.

Ostumaania väljendab mõningaid omadusi, mis on omased kõikidele maaniavormidele:

Ostude sooritamise vastupandamatus – ükskõik kas need on kasulikud või üleliigsed, 

ostetud asjad elavdavad inimest  lühiajaliselt ja suruvad depressiooni tagaplaanile. Inimene 

otsib omandatud asjadest tuge ning eeldab, et on ostnud prestiiži ja austusväärsust. Mõnikord 

ostetakse suurel hulgal samu asju, kuid suured kogused vähendavad toote väärtust veelgi.
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Vastupandamatu soov osta ostumõnu enda pärast – tähtis pole mitte niivõrd see, mida 

ostetakse, vaid ostmisprotsess ise. Lühikese aja jooksul tajub inimene illusiooni, nagu oleks ta 

osaline luksuse, seikluslikkuse ja elegantsi maailmas. Ostmisest saab hoiak, mis on 

vastukaaluks igapäevasele stressile ning lubab sellest lühiajaliselt vabaneda. 

Ostu kasutamine – ostetud kaubad kas säilitatakse või visatakse peatselt minema. Mõned 

ostumaniakid viskavad ostu ära ilma seda lahti pakkimata, kingivad selle ära või kulutavad 

hooletu ümberkäimisega kiiresti läbi. 

Sõltuvus ei tulene mitte tootest enesest, vaid selle sümboolsest väärtusest. Tähendust omab 

inimese idee või see, kuidas ta seda toodet kasutab. Materiaalsed esemed kompenseerivad 

inimeste puuduvat eneseusku või sisemist tühjust. 

Võlgu olek ja sügav võlastumus – võlglaste klassikaline karjäär võib alata juba noores eas. 

Kulutades ületatakse pangalimiite ja tehakse suuri mobiiliarveid. Võlgadesse sattumise 

põhjuseks on üha rohkem ja rohkem tarbimisharjumuste rahuldamine krediiti võttes, näiteks 

kasutatakse ebaotstarbekalt õppelaenu. Inimesed ostavad rohkem, kui nad finantsiliselt 

tegelikult kanda suudavad, ning koormavad oma pangakontosid. 

Tänapäeva ühiskonnas on asjad sageli olulisimad staatuse määratlejad. Seda toetavad erinevad 

„hullud päevad“  ja „osturallid“  ning kallid turunduskampaaniad ja reklaamid, mille 

eesmärgiks on suurem tarbimine. Kõik see on sageli ostusõltuvuse tekkimise peamiseks 

põhjuseks.

Saksa ja ameerika uurijad on välja selgitanud, et isegi kuni pool elanikkonnast kannatab 

mingil moel ostumaania all ning see näitaja kasvab.

6. Ots-otsaga kokkutulemine

Selleks, et tulla hästi ja jätkusuutlikult toime, et hoiduda reklaamiga manipuleeritavuse eest, 

võiks silmas pidada ja proovida järgmist:
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• Loe, võrdle ja hinda toodete informatsiooni, mis on pakenditele trükitud. Muuda see 

tegevus harjumuseks kõikide toodete puhul, eriti oluline on aga vaadata infot 

kosmeetika, puhastusvahendite ja toidukaupade pakendil.

• Ära lase reklaamil endaga manipuleerida – mõtle selle peale, mis sind paneb midagi 

ostma. Pea meeles, et  sinu ostuharjumusi panevad tähele ja järgivad sinu lapsed. 

Kontrollimatu ostuhimu võib muutuda selleks, mida su lapsed tahavad jäljendada.

• Vali toode, mis pole kallilt või liigselt pakendatud.

• Osta hooaja puu- ja juurvilju.

• Funktsionaalsed toidulisandid on tavaliselt kallid ning neil pole teaduslikult tõestatud 

efekti. Tasakaalustatud toitumine katab meie igapäevase toitainete vajaduse.

• Osta toitu, mis kasvab sinu lähikonnas. See on ökoloogiliselt  ja sotsioloogiliselt 

otstarbekam kui importtoit.

• Koosta ostunimekirjad. Nõnda saad sa paremini hoiduda reklaami mõjutuste eest. 

• Väldi tühja kõhuga poes käimist.

• Ost, mis võib mõjutada kodust õhkkonda, tuleb eelnevalt kõigiga, keda see puudutab, 

läbi arutada. Nii väldid konflikte ja halbu tagajärgi.

• Kriitilistel aegadel, kui igakuiseid makseid on raske tähtaegselt teha, on oluline 

pangaga võimalikult kiiresti ühendust võtta, mitte püüda neid vältida.

• Laenu võtmine pole kerjamine – näita üles enesekindlust! Pankade jaoks on laenu 

andmine kasutoov.

• Liisingupakkumised on enne nende heakskiitmist mõttekas läbi arutada kompetentsete 

inimestega sarnast teenust pakkuvatest kohtadest. 

• Enne kallimate ostude sooritamist  on otstarbekas küsida nõu professionaalidelt  või 

uurida erinevaid infoallikaid. Sellega oled sa valmis ostu sooritama ning võrdne 

ühekülgseid argumente pakkuvate müüjatega.

• Küsi krediiti ainult tunnustatud institutsioonidest. Võimalusel väldi kiirlaenude 

võtmist.

• Pea meeles, et hind pole toote ostmisel ainus kriteerium. Kvaliteet ja sotsiaalne 

vastutus on samuti tugevateks argumentideks.

• Kasuta kodust kassaraamatut ning kirjuta sinna üles oma väljaminekud, et hoida 

kulutusi kontrolli all. Eriti tähtis on see siis, kui kasutatakse krediiti. 
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• Jagage võimalusel omavahel (nt  pereliikmetega, sugulastega) autot, aiatöövahendeid, 

vaba aja varustust jm.

• Enne toote ostmist mõelge mõni sekund, kas te tõepoolest vajate seda? Miks te seda 

vajate? Kuidas te seda kasutama hakkate? Kokku kuhjatud ja kasutamist  mitteleidvad 

asjad ei rahulda meie vajadusi ega valmista meile rõõmu. Nad tekitavad vaid 

frustratsiooni.

• Tooteid ostes võta arvesse ka seda, kuidas need on toodetud, kes saab neist suurima 

kasumi, kuidas seda hiljem utiliseerida2 ja taaskasutada ning kuidas toode utiliseeritult 

keskkonnale mõjub.
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4. RÕIVAD JA JALATSID 

· Kuidas on aja jooksul muutunud rõivaste roll?

· Mida peaks tarbijad rõivaste ostmisel tähele panema?

· Mis kasu on rõivaste külge kinnitatud etikettidest?

· Kas jalatseid on keerukam hooldada kui rõivaid?

· Mida teha rõivastega, mida enam ei vajata?

1. Rõivastest üldiselt

Rõivastuse funktsionaalsed omadused ei mängi tänapäeval enam olulist rolli (välja arvatud 
töö- ja spordirõivad). Nüüd pööravad tarbijad suurt tähelepanu nende esinduslikkusele ning 

kvaliteedile. Paljude inimeste jaoks aitab rõivastus oluliselt kujundada identiteeti ja 
lugupeetavust. Noorte jaoks on rõivastumine eriti tähtsal kohal, sest see on kindla eluviisi 

väljenduseks. Rõivastus mõjutab oluliselt ka meie tervist ja keskkonda. 

Tarbijad tahavad nende maitsele vastavaid ja tervislikke riietusesemeid ning jalatseid, 
kaubamajad ning rõivafirmad soovivad saada kasumit ning omada head imagot. Järelikult on 

tarbijate huvid tootjate ja kaubanduse huvidega otseselt seotud. Sellest tulenevalt saavad 
tarbijad rõivaid ostes avaldada tootjatele survet, näidates asjasse puutuvatele ettevõtetele, et 

nad hoiavad oma silmad lahti ning pööravad tähelepanu sellele, millistes tingimustes kaubad 
on toodetud ning kuidas neid on töödeldud. 

Tarbijatel on rõivastele mitmesuguseid ootusi. Rõivad peaksid kaitsma tuule, vihma, külma 
või vigastuste eest (töörõivad). Nad peaksid olema praktilised, see tähendab vastupidavad, 

mittevenivad, mitteluituvad jne. Rõivastel peaksid olema teatud füsioloogilised omadused – 
neid peaks olema mugav kanda, nad peaksid olema nahale mõnusad ning hügieenilised. 

Rõivad peaksid olema ka kergesti pestavad, puhastatavad ja triigitavad. Nad peaksid olema 
esinduslikud oma värvi, tüübi, materjali ning kvaliteedi poolest. Lõpuks on rõivastel ka 

sümboolne tähendus (nt seksikus, tagasihoidlikkus, nooruslikkus, trendikus, sportlikkus jne). 
Sama kehtib ka jalatsite puhul.
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Tekstiilid, mida me kasutame, on muutunud prestiiži küsimuseks. Mittekohaselt rõivastumine 

mõjutab kogu meeleolu, põhjustab ebamugavus- ja kohmetustunnet. Tekstiilid võivad aga ka 

meie tervist ohustada, kuna tekstiilide käitlemise ja töötlemise jäägid võivad põhjustada 

allergiat. Aurud, mis tekivad formaldehüüdidega3  töödeldud materjalide triikimisel, võivad 

ärritada hingamisteid ning samuti allergiaid põhjustada. Rõivad võivad takistada naha 

normaalset hingamist. Nad võivad olla liiga kitsad ja deformeerida elundeid (kopse, 

soolestikku), põhjustada nahaärritusi ja närvide paralüüse (nt liiga kitsad teksad ärritavad 

sääremarju), nad võivad isegi kahjustada sperma kvaliteeti. Miniseelikud ja paljad kõhud 

võivad põhjustada külmetusi.

Keskkonnasõbralike ja samas sotsiaalselt aktsepteeritavate riietusesemete ning jalatsite 

kriteeriumid on:

· ökoloogiline toodang, sealhulgas toormaterjalid (õhk, vesi, energia, mineraalained),

· kasulikkus ja vastupidavus,

· keskkonnasõbralik puhastus (pesemine kuivpuhastuse asemel),

· taaskasutatavus versus kiirmood,

· sotsiaalselt aktsepteeritavad tootmistingimused,

· vabatahtliku töötamise, mitte sunnitöö kasutamine,

· mittediskrimineerimine,

· laste töö mittekasutamine (sellega on probleeme näiteks Indias),

· õiglased palgad,

· õiglane tööaeg (vähem kui 48 tundi nädalas). (Rahvusvahelise monitooringu kohaselt 

on arengumaades esinenud ka 80,5 tunni pikkuseid töönädalaid).4 

· aktsepteeritavad, mittealandavad töötingimused,

· tööseadusandlusest kinnipidamine.
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2. Tekstiiltoodete tüübid

Tekstiiltooted on tavaliselt varustatud mitmesuguste etikettidega. Tähtis on teada, milliseid 

riietusesemeid me kanname, kuna see avaldab mõju kogu meie kehale. Teades, milliseid kiude 

on rõivastes kasutatud, saame me teha järeldusi selle kohta, kui nahasõbralik üks või teine 

rõivaese on (nt kas see suudab imada higi, laseb õhku läbi, peab sooja, kogub endasse 

staatilist elektrit jne). Eksitavad viited, nagu looduslik kiud, öko, looduslik kangas või isegi 

puhas puuvill, on sageli sisutühjad. Sellisel puhul hoitakse kasutatud kemikaale lihtsalt 

saladuses. Niinimetatud kvaliteedietiketid rõivaesemetel ei anna alati teavet tegelikust 

kvaliteedist ning võimalikest kahjulikest koostisainetest. Sellised etiketid võivad pärineda 

tootjatelt, antud valdkonnas tegutsevatelt instituutidelt ja ettevõtetelt, aga samuti suurtelt 

jaekaubandusettevõtetelt. Asjasse mittepühendatul puudub tegelikult võimalus vahet teha 

välja mõeldud ning sõltumatu hindaja antud kvaliteedi või keskkonnasõbralikkuse etikettidel.

Kangaste varustamine etikettidega aitab ühtlasi ära hoida vale hooldust (nt pesemine või 

triikimine liiga kõrgel temperatuuril). Meetriga müüdavad kangad peavad olema varustatud 

samasuguste etikettidega nagu valmisrõivad. Kui tarbija täidab kasutamisjuhiseid, peab müüja 

hüvitama tekkinud kahju. Sama põhimõte kehtib ka keemilise puhastuse või pesumaja puhul. 

Kaebuse esitamiseks defektiga riietuseseme kohta on hädavajalik alles hoida kviitung. 

Kangaste varustamine etiketiga on kohustuslik kõigi meetriga müüdavate tekstiilide (isegi 

kui tegemist on suure kaubapalliga) ning kõigi valmistoodete jaoks – välja arvatud 

individuaaltellimusel kujundatud esemed, näiteks kaabud ja kübarad või muud peakatted. 

Kangaetikett peab näitama seda, kui suur on iga kiu protsentuaalne osakaal kanga koostises. 

Rõivastel, voodipesul, kardinatel jms peab märgistus, samuti suurustähistus, peal olema.
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3. Kuidas rõivaid hooldada?

Rõivaste ja muude tekstiiltoodete märgistus peab sisaldama tekstiiltoodete hooldamiseks 

vajalikke sõnalisi või graafilisi tingmärke. Hooldustähised peavad olema püsivad ning neil 
tuleb kasutada selliseid sümboleid, mis annavad teavet õige hoolduse kohta.

Tekstiiltoodete hooldustähistus märgitakse vahetult tootele, toote külge püsikinnitatud 

tekstiillindile või toote müügipakendile. Kui hooldustähistuse märkimine tootele ei ole 
võimalik, võib hooldustähistus olla esitatud ainult toote külge kinnitatud etiketil või toote 

müügipakendil. Rõivast ostes tuleks kindlasti ka kontrollida hooldustähistuse olemasolu. Vale 
hooldustähistuse tõttu tekkinud defekti eest vastutab tarbija ees müüja. Tootja kohustus on 

varustada esemed õige märgistusega.

Ka keemiline puhastus võtab vastu ainult hooldusmärgistusega rõivaid. Kui hooldusmärgistust 
ei ole, langeb risk toote vale hooldamise eest teile endale. Seepärast ei ole soovitav rõivalt 

püsikinnitatud hooldusmärgistusega tekstiillinti ära lõigata.

Tarbija peaks olema hooldustähistust jälgides tähelepanelik, kuna osa tingmärke võivad olla 
ka rahvuslikud ja omased vaid teatud maades toodetud rõivastele (nt Hiina, Korea, Ameerika 

päritolu rõivad ja tekstiiltooted). Sellisel juhul tuleks abi saamiseks pöörduda müüja poole.

Ka allahindluse puhul peavad tooted vastama 
kõikidele eelmainitud nõuetele.
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Näide rõivastele kinnitatud etiketist, kust selgub, millest on 
kangas toodetud ning kuidas eset hooldada.



4. Jalatsid

Jalatseid ostes tuleb kõigepealt mõelda, mis otstarbeks me neid vajame – igapäevaseks 

kandmiseks, sportimiseks või pidulikuks puhuks, ja seejärel otsustada, milline pakutavast 

valikust selleks kõige sobivam on. Väga oluline on jalanõude materjal. 

 

Kõige jalasõbralikumaks ja õige hoolduse korral ka vastupidavaimaks materjaliks on kindlasti 

nahk. Et hoida nahk elastsena ja kaitsta jalatseid niiskuse, soola, pori jm eest, tuleb jalatseid 

regulaarselt  hooldada. Õigesti jalanõusid kaitstes ja hooldades pikendate nende kandmise aega 

ja tunnete ennast nendes mugavalt.

Küsige ka müüja käest võimalikult palju infot jalatsite kasutamise, kandmise ja hooldamise 

kohta. 
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Kõik jalatsid peavad olema tähistatud vastava märgistusega, mis näitab, milline jalatsi osa 
millisest materjalist on valmistatud. See teadmine aitab tarbijal ette arvata, kui vastupidav jalats 
on ning kuidas seda hooldada tuleb.



Erinevatest materjalidest jalanõusid peab erinevalt hooldama:

1. Valige hooldusvahend vastavalt materjalile. 

2. Hoidke jalatseid kuivas hästi ventileeritud kohas. 

3. Ärge mitte mingil juhul kuivatage jalatseid kõrge temperatuuriga kohtades – 

radiaatorite või muude küttekollete ja lahtise tule lähedal. 

4. Eelnevalt hooldamata jalats saab ruttu märjaks ja pärast kuivamist jäävad jalatsile 

valged jäljed. Et seda vältida, kasutage algusest peale hooldusvahendeid. 

5. Kingades ja saabastes on soovitatav kasutada vahetatavaid sisetaldu. Need kaitsevad 

nii kingi, sokke kui ka jalgu higistamise, niiskuse ja külmetamise eest. 

Nahaliigid ja hoolduse viisid: 

Pindvärvitud nahk 

· Puhastage jalatseid regulaarselt, eemaldage lahtine pori lapiga ja katke kreemiga, mis 

on hooldusvahendiks ning annab jalatsile ka läike. Laske hooldusvahendil kuivada ja 

lööge king kas kuiva (puhta) lapiga või kingaharjaga läikima. 

· Puhastage kinga aeg-ajalt spetsiaalse hooldusvahendiga, mis teeb jalatsi mustust ja 

vett tõrjuvaks. 

· Ärge kasutage kloorpleegitavaid aineid sisaldavaid pesuvahendeid. 

· Heledate ja täisnahksete jalanõude puhul kasutage värvitut kingahooldusvahendit. 

Seemis- ja veluurnahk 

· Puhastage kuivi jalatseid vajaduse korral spetsiaalsete harjade ja käsnadega, 

eemaldades tolmu ja kuiva lahtise pori, seejärel hõõruge määrdunud kohta 

seemisnahakiviga või töödelge spetsiaalse hooldusvahendiga, laske kuivada ja harjake 

jalanõud lõpuks ettevaatlikult ühes suunas üle. 

· Oluline on kaitsta seemisnahka niiskuse eest. Et nahapinda vett tõrjuvaks muuta, 

kasutage spetsiaalseid hooldusvahendeid. 

Aniliinnahk 
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· Aniliinnahk on õrn nahk, mis on värvitud aniliinvärvidega. On säilitatud naha 

loomulik muster. 

· Puhastage ettevaatlikult, eemaldades lahtise pori spetsiaalsete harjade või käsnadega. 

· Hooldage spetsiaalsete vahade ja õlidega. 

Nubuknahk 

· Nubuknaha pind on siidjas ning karvane. 

· Naha toitmiseks kasutage ainult küllastavaid hooldusvahendeid. 

· Hooldage sarnaselt seemis- ja veluurnahkjalatsitega (harjad + nubukikivi). 

· Oluline on hoida jalatseid niiskuse eest. 

Rasvanubuknahk 

· Rasvanubuknahka iseloomustab matt pind ning rasvasus. 

· Mitte segi ajada nubuknahaga! 

· Rasvanubuknahast jalatsite vastupanu niiskusele ja teistele ilmastikutingimustele on 

parem. 

· Puhastage kõigepealt pehme harja või lapiga. Seejärel kasutage hooldusvahendina 

spetsiaalseid rasvu. 

Vahatatud nahk 

· Vahatatud nahk on naturaalne nahk, mida on matistamiseks vahatatud. 

· Vahatatud nahast jalatsite hooldamiseks kasutatakse selliseid vahendeid, mida ei ole 

vaja läikima hõõruda. Selline vahend on Salamander Leder Fett. 

· Hooldusvahendit kantakse jalatsi pinnale pehme lapiga vaid niipalju, kui nahk endasse 

imeb, ning seejärel lastakse jalatsi pinnal enne kasutuselevõtmist kuivada. 

· Nahapinda ei hõõruta läikima! 

· Tavalisi poleerimisaineid kasutades muutub ka jalatsi matt pind poleerimise käigus 

läikivaks ning väljanägemiselt sarnaseks naturaalsest nahast jalatsiga. 

Tekstiil 

· Eemaldage kuivanud mustus pehme harjaga. 

· Kasutage samamoodi nagu seemisnahkjalatsite puhul plekkide eemaldamiseks 

spetsiaalseid vahendeid. 
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· Hoidke jalanõusid niiskuse eest, kasutage impregneerivaid (vett tõrjuvaid) vahendeid. 

· Ärge kasutage kloorpleegitavaid aineid sisaldavaid pesuvahendeid. 

Sünteetilised materjalid 

· Puhastage pehme harja või silikoonsvammiga, vajadusel märja lapiga, või peske 

veega. 

· Hoidke jalanõusid niiskuse eest. 

· Kui tootja lubab jalatsit pesta ka pesumasinas, siis kasutage mahepesuprogrammi 

(30 °C) ilma trummelkuivatuseta ning bioloogiliselt aktiivset pesupulbrit (nt BIO 

EST). 

Kummist jalanõud 

· Määrdunud kummijalanõusid soovitatakse kohe pärast kasutamist pesta leige seebivee 

ja pehme käsnaga. 

· Kasutada ei tohiks loputusvahendeid ega karedat käsna. 

· Kummijalatsite pinna kaitsmiseks sobib kõige paremini silikoonõli. Sellisel juhul 

soovitatakse Salamander Blitzglanz silikoonkäsna. 

Kingaparandustöökojad võivad pikendada kingade eluiga, kuid mitte igat tüüpi parandused ei 

ole sobivad igale jalatsile. Näiteks on väga raske leida töökoda, kus liimitaks niiskuse ja vale 

kuivatamise tõttu lahti tulnud tallad kinni sama kvaliteetselt, kui seda on alguses tehtud. Tasub 

meeles pidada, et pärast ebakvaliteetset teenust on tarbijal õigus esitada pretensioon ka 

parandustöökojale. 

Kuivatamine: 

· Olenemata jalatsi pealsematerjalist on väga oluline enne hooldamist jalats kuivatada ja 

puhastada. Puhastusaineid kasutades järgige täpselt aine valmistaja koostatud 

juhendeid. 

· Laske jalanõudel kuivada toatemperatuuril. 

· Kuju säilitamiseks täitke märg jalats kas paberi või spetsiaalse kingaliistuga. 

· Mitte kasutada kuivatit, radiaatorit, trummelkuivatamist, küttekollet, juuksefööni või 

muud otsest kuumust jalanõudele. 
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5. Kasutatud rõivaste “lõppjaam”

Igal aastal viskavad inimesed minema tuhandeid tonne vanu riideid. Umbes pool sellest 

kogusest visatakse otse prügikasti ning jõuab seega prügimäele või põletatakse ära. Üks 

kolmandik kasutatud rõivastest kogutakse kokku ning saadetakse sotsiaalhoolekande 

asutustesse või äriorganisatsioonidele.

Väike osa kasutatud 

rõivastest jõuab second-

hand-kauplustesse, antakse 

sõpradele või kasutatakse 

uute r i ie tusesemete 

valmistamiseks. Kasutatud 

rõivastega kauplemine on 

ahvatlev äri eriti Lääne-

Euroopas, kus toormaterjal 

on tasuta ning seda on 

võimalik müüa hinnaga 

kuni 350 eurot/tonn 

ettevõtetele, kes kasutatud rõivaid sorteerivad. Väga heas korras riietusesemed saadetakse 

müügile kohalikesse second-hand-kauplustesse, talveriided peamiselt Ida-Euroopasse, 

räbaldunud ning ära kantud riided töödeldakse ümber. Suurem osa eksporditakse 

arenguriikidesse, kus neid müüakse turgudel väga odava hinnaga. Sageli kujutab see endast 

tõsist ohtu kohalikule tekstiilitööstusele ning võib põhjustada isegi selle kokkuvarisemise, 

kuna viimane ei suuda võistelda nii madalate hindadega.

Eestis on pigem muutumas probleemiks see, et Lääne-Euroopast tuleb siia liiga palju 

kasutatud rõivaid, mis tekitab meil jäätmeprobleeme.
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5. TOIT JA TOITUMINE ON KEERUKAM, KUI ESIALGU 
PAISTAB

· Mida saab tarbija ette võtta, et hakata toituma senisest tervislikumalt?

· Mida mõistetakse tervisliku toitumise all?
· Mis mõjutab toidu kvaliteeti?

· Millest sõltub toidu tervislikkus?

· Kas E-ained on toidus vältimatud?

· Kas E-ained on tervisele ohtlikud?

· Milles seisneb toidu kasvatamise bioloogiline ja konventsionaalne5 viis?

· Millised on bioloogilise ja konventsionaalse toidu põhilised erinevused inimeste 
jaoks?

· Mis on geneetiliselt muundatud toit?
· Kas geneetiliselt muundatud toidu päralt on tulevik?

· Kuidas mõjutab töötlemine toitu?
· Milliseid riske kujutab toiduvalmistamine inimesele?

· Mida saame teada toidukaupade etikettidelt?
· Mis on ümbertöödeldud toit ning mida see sisaldab?

1. Toitumise erinevad aspektid

Söömine on inimesele eluliselt vajalik tegevus, milleta me ei tule toime ning mis meid 

oluliselt mõjutab. Mõjutamine sõltub meie enda valikutest – võime süüa rohkem või vähem 

tervislikult. Mida tervislik toitumine endast täpselt kujutab, on inimeseti erinev, ent üldiselt 

hõlmab see toiduainete, toidu valmistusviisi ja kombineerimise valikuid ning roa söömise 

tingimusi. Seega, kui me tahame oma toitumist parandada, saab osa asju muuta juba 

harjumusi ja tavasid ümber korraldades, näiteks toitu tervislikumal viisil valmistades või 

söömiseks rohkem aega võttes jne.

Tervislikumana näivate toiduainete valimisega on teine lugu. Nende leidmine sõltub ilmselt 

rohkem sobivast pakkumisest kui enda teadmistest ja tahtest. Toidupoes seistes tundub, et 
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meie võimalused kaupluse valikutes kaasa rääkida on üpris piiratud. Sellegipoolest avaldavad 

meie tarbimisharjumused pakkumisele mõju – nad toetavad teatud põllumajandus-, tööstus- ja 

kaubandussüsteemi. Seega tähendab toidukaupade ostmine ka osalemist põllumajandus-, 

keskkonnakaitse- ja tervisekaitsepoliitikas. Iga üksik ostuotsustus toetab mingit kindlat 

tootmisviisi, millel on positiivsed või negatiivsed kõrvalmõjud keskkonnale. Näiteks 

kodumaiseid maheporgandeid ostes toetame suvalise põllumajanduse asemel kohalikku 

mahepõllundust, tänu millele saab keegi lähikonnas ka tulevikus pestitsiidi6vaba köögivilja 

kasvatada ja müüa. Meile on see kasulik, kuna see põllumajandusharu ei saasta põhjavett 

väetistest järele jäävate nitraatidega, mis lõpuks võivad rikkuda meie joogivee. Ka 

liiklussaaste väheneb, kuna kohalikke kaupu tarbides on transpordi vahemaad lühemad. 

Samuti toetab see tootjate juures kehtivaid sotsiaalseid või muid töötingimusi (nt õiglane 

kaubandus kolmanda maailma riikidega). Nii tähendabki toidu ostmine alati – teadlikult või 

mitteteadlikult – toimingut, millel on tagajärjed tervisele ning ökoloogilisele ja poliitilisele 

olukorrale.

Toitumise keerukusest räägib see, kui paljude erinevate küsimuste ja asjaoludega me 

söömisega seoses kokku puutume. Tõenäoliselt pole me neid küsimusi endale kunagi 

esitanud.

Toidu kvaliteet:

· Millest sõltub erinevate toiduainete kvaliteet?

· Millised koostisosad peaksid olema kvaliteetses toiduaines?

· Milliseid kahjulikke aineid toiduainetes leidub? Kuidas neid vältida?

· Millised seadused ja määrused kaitsevad mind tervist kahjustavate toidukaupade 

ostmise ja tarbimise eest?

Tervis ja toidu toiteväärtus:

· Kuidas mõjutab toit minu tervist?

· Millist kasu või kahju toob toit minu tervisele?

· Kuidas muudab küpsetamine või serveerimine toitu?

· Kuidas saan toiduga (toiduaineid ostes, toitu valmistades ja süües) oma tervist 

positiivselt mõjutada?
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· Milline on minu meelest tervislik toitumine?

· Milliseid riske teadvustan, milliseid mitte?

· Kuidas mõjutab töötlemine toitu – kas see sisaldab jätkuvalt ikka kõike seda, mida me 

loodame sealt leida? Kas see on endiselt tervislik?

Söömiskultuur ja toidu ostmise kriteeriumid:

· Mis või kes tingib minu ostud?

· Kuidas mõjutavad sotsiaalne kontekst ja traditsioonid seda, mida ja millal ma söön 

ning kuidas ma toitu valmistan?

· Millised on igapäevased soovituslikud toidukogused?

· Kuidas mõjutab toidukaupade väljanägemine seda, mida ma söön?

Tarbija vajadused ja turu mõjutamine:

· Kas ma saan tervisliku toidu kättesaadavust otseselt mõjutada?

· Millist tootmis- või kaubandusharu mu toiduvalik toetab?

· Kuidas puudutab mind isiklikult mahe- ja tavapõllundus?

· Mida peab turg allergikute vajadustele vastu tulles arvestama?

· Millised seadused reguleerivad toitude märgistamist ja toidu kvaliteedinõudeid?

· Kas toiduainete rikkalik valik riiulitel on tegelik või näiv?

Toidul, nagu eelnevast nähtub, on peale kalori-, vitamiini- ja mineraalisisalduse ka palju muid 

väärtusi, mis moodustavad toidu kvaliteedi. Kui me seisame juurviljaleti ees või soovime 

valida õigeid nuudleid, ei taha me saada lihtsalt midagi, vaid me tahame saada parimat 

kvaliteeti. Kuid kuidas me teame, milline paljudest sarnastest toodetest on parima 

kvaliteediga?

Toidu kvaliteedile esitatavad nõuded on aja jooksul muutunud. Kuni eelmise sajandi 

keskpaigani olid toidu energiasisaldus ja säilivusaeg kõige olulisemad kriteeriumid, millest 

tarbijad hoolisid. Täna on nõudlus valmis- ja pooltoodete järele suurem kui kunagi varem 

ning külmutatud road ja valmisproduktid on standardlahendus paljudes köökides. Pakkumine 

kasvab pidevalt – alates salatitest, mida võib kohe serveerida, kuni üles soojendatavate 

omlettideni ning suures valikus teiste produktideni. Selline areng toob kaasa vajaduse rohkete 
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lisaainete järele, mis pikendaksid säilivust, lihtsustaksid töötlemist, intensiivistaksid maitset ja 

mõjutaksid kvaliteeti. 

Vastukaaluks on ka teine toidutrend, mis on vaba ohtlikest ainetest ja muutmata. See 

bioloogiliselt toodetud toit ehk biotoit.

Toidu kvaliteet pole defineeritav ainult ainete summaga, millest ta koosneb, vaid on sõltuv 

paljudest erinevatest tunnusjoontest ja omadustest. Erinevate kvaliteetide hindamine sõltub 

sellele vastavast lobitööst. Tootjate ja kaubanduse jaoks seisab esiplaanil majanduslik väärtus. 

Tarbijaid huvitavad maitse ja kvaliteet.

Toidu kvaliteediga seonduvad aspektid:

Sobivus – toode peab rahuldama tarbija vajadusi.

Nauding on aistinguline väärtus, mis on tarbija jaoks samuti väga tähtis ning seotud 

toiduainete väljanägemise, lõhna, maitse, koostise ning temperatuuriga. Naudingul on ka 

psühholoogiline väärtus. Nälg ei ole ainus põhjus, mis paneb meid sööma. Me sööme ka 

seetõttu, et naudime toitu, tahame endale meeldivat elamust pakkuda või oleme avalikkuse 

ahvatlustest kiusatusse viidud. Söömine võib olla ka lohutus või rahuldamata vajaduste 

aseaine (nt söömine frustratsiooni tõttu).

Tervislikkus – toiduaine tervislikkus ei sõltu ainult sellest, kui hästi ta meie nälga kustutab 

või kui hästi see maitseb, vaid eelkõige koostisosadest. Peamiste toitainete (süsivesikute, 

valkude, rasvade) toimed on hästi teada. Kuid on veel väga palju mitmesuguseid aineid, mida 

tuleb siiski üksikasjalikult uurida. 

Toidu tervislikkus sõltub lisaks veel järgnevatest komponentidest:

· tervislikud koostisosad,

· põhiolemuslikud ehk elutähtsad koostisosad,

· energiasisaldus,

· võõrad ained ja saasteained,

· haigusi põhjustavad eosed,

· seeditavus,
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· kasvatamise viis.

  

Neil kahel pildil on jäädvustatud huvitavad olukorrad. Pilte vaadates tekib mitmeid küsimusi: kas neil on 
kujutatud erinevaid elustiile, kummal pildil toituvad inimesed tervislikumalt, kas kujutatul on midagi tegemist 
jätkusuutlikkusega, mis sündmusega on kummaski olukorras tegemist …? 

Sotsiaalkultuuriline väärtus – söömine ei täida mitte ainult toitumise eesmärki, vaid on ka 

sotsiaalne sündmus. Teatud söögid ja toiduained on prestiiži sümbolid (nt mereannid, kaaviar, 
eksootilised puuviljad jne). Mõned toidud on iseloomulikud teatud kindlatele maadele ja 

sõltuvad kliimatingimustest, teised võivad olla seotud religiooniga (nt tabud, paastumine).

Ökoloogiline väärtus – toiduainete tootmine ja transport avaldavad mõju keskkonnale. 
Näiteks:

· putukamürkide ja keemiliste väetiste kasutamine traditsioonilises põllumajanduses,
· põhjavee saastamine massilise loomapidamise tõttu,

· energia- ja toormaterjalivarude vähenemine tootmise ja pakendamise tagajärjel,
· transportimiseks kasutatav energia,

· toiduainete tootmisest, hävitamisest ja pakendamisest põhjustatud saastamine.

Majanduslik väärtus sõltub sellest, kui kasulik on see tootjatele, töötlejatele ning 
vahendajatele. Tootjad on huvitatud sissetulekust, mis sõltub saagist, selle säilivusest, 

müüdavusest, tootmiskuludest ning müügihinnast. Töötlejad on huvitatud toiduainete 
omadustest, mis võimaldavad nende töötlemist, omahinnast ja müügihinnast. Vahendajad on 
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huvitatud toidukaupade säilivusest, väljanägemisest, transporditavusest, müüdavusest, 

omahinnast ja müügihinnast.

Poliitiline väärtus tähendab toidu puhul seda, kui õiglaselt on imporditav ja eksporditav toit, 

millega kaubeldakse, toodetud. Õiglase kauplemise põhimõtetele vastab import ja eksport siis, 

kui sellega aidatakse kaasa õiglastele tootmis- ja kauplemistingimustele kolmanda maailma 

riikides, mitte ei osteta kaupa, mis on toodetud teadlikult laste ja naiste orjatööjõudu 

kasutades. Toidukaupade ostmisele annab poliitilise väärtuse ka see, kui minnakse kaasa 

hindade stabiliseerimisega: näiteks ostetakse toitu, mille ülemääraselt toodetud koguseid 

hävitatakse, selle asemel et rahvusvaheliste abiprojektide kaudu abistada puudust kannatavaid 

maid. Alati tasub vaadata, kas meie ostetava kauba hinnas sisalduvad näiteks toetusrahad 

bioloogilisele põllumajandusele (floora ja fauna kaitsmine).

2. Toit ja tervis

Toidul on otsene ja väga suur mõju inimese tervisele. Tervise seisukohast on lisaks toidu 

koostisele olulised veel mitmed muud aspektid, näiteks toidu valmistamise viis, söömise aeg 

jne.

Toidu kvaliteeti mõjutab kogu tootmisprotsess, alustades tooraine kasvatamisest kuni toidu 

serveerimiseni. Kõige tähtsamat rolli mängib, kuidas toiduaineid kasvatatakse (väetiste ja 

putukamürkide kasutamine), säilitatakse (bakteritest ja putukatest tingitud infektsioonide 

ärahoidmine) ning töödeldakse (tehnilised protseduurid, lisandite kasutamine). 

Tänapäeval kasvatatakse toitu kahel erineval viisil – bioloogiliselt ja konventsionaalselt. 

Bioloogilist viisi kutsutakse mahepõllunduseks, konventsionaalne viis on tavapärane 

põllumajandus. Viimane on küll valdav, ent esimene kogub mitmel põhjusel populaarsust. 

Mahepõllundusega tegelevad väiksed üksused, kus ei kasutata pestitsiide ega kunstväetisi. 

Loomi tuleb pidada vastavalt nende vajadustele – nad peavad veetma kindla arvu päevi vabas 

õhus (nt karjamaal) ning igale loomale tuleb tagada minimaalse kehtestatud suurusega 

ruumiosa laudas. Sööt peab olema kasvatatud bioloogiliselt. Söödalisandid, näiteks 

antibiootikumid või kasvu stimuleerivad medikamendid, samuti geneetiliselt muundatud sööt, 
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on keelatud. Tänu mahepõllundusele on põhjavesi puhtam ja selles on vähem jääkaineid, 

toidus on vähem pestitsiidi-, hormooni- ja lihas antibiootikumijääke ning võrreldes 

konventsionaalse põllumajandusega paisatakse õhku 60% vähem CO2.

Konventsionaalse põllumajanduse puhul on kaupadel odav hind, toodetakse tööstuslikult, 

loomi peetakse suurtes karjades, kasutatakse kunstväetisi ja pestitsiidide, üha sagedamini ka 
geneetiliselt muundatud organisme. Selle tulemusena tekivad probleemid põhja- ja pinnavee 

puhtusega, tekib suur ekskreetide jääk, väheneb putukate ja nendest toituvate loomade 
mitmekesisus, toitu võivad jääda pestitsiidide jäägid ning lihasse antibiootikumide 

profülaktilise manustamise tõttu ka antibiootikumide jäägid.

Kasvatatud toidu kvaliteet sõltub ka kasutatud putukamürkide ja väetiste liigist ning lubatud 
koguste kasutamise ajast (nt putukatõrje enne saagi koristamist). Mõned toiduained on 

geneetiliselt muundatud, mõned mitte.

Toidu kvaliteedi ja tervislikkuse üle otsustamisel on meil seega tarvis teada, millised on olnud 

toidu lähteainete tootmise viisid. Tegemist võib olla kas populaarsust koguva bioloogiliselt 

toodetud toiduga või tavapäraselt, st iga hinna eest üha suuremaid saake taotlevalt toodetud 

toiduga. Viimase osas räägitakse ühe rohkem geneetiliselt muundatud toidust. Seejuures levib 

arvamusi sellise toidu ohtlikkusest. Geneetiliselt muundatud toiduks nimetatakse toitu või 

toiduaineid, mille valmistamisel on kasutatud geneetiliselt muundatud organisme – GMO-sid. 

GMO-d on bakterid, taimed, loomad või seened. Nende organismi ehituskive ehk geene on 

muudetud moodsate geenitehnoloogiliste meetoditega. Taimede geneetilist muundamist 

kasutatakse saagikuse parendamiseks, taimede kahjurite suhtes vastupidavamaks muutmiseks 

ning toiteväärtuse suurendamiseks. Samuti vähendab mõningail juhtudel geneetiline 

muundamine taimekaitsevahendite kasutamist, kaitstes seega keskkonda. Põhimõtteliselt on 

tegu vana hea sordiaretusega, kuid on oluliselt kiirem ja tõhusam viis soovitud tulemuse 

saamiseks. 

Mitmed geneetiliselt muundatud toidu ohtlikkuse alased uurimused pole seni tuvastanud selle 

pikaajalisi mõjusid ei tervisele ega keskkonnale. Geneetiliselt muundatud toit on osutunud 

enamikel juhtudel traditsionaalse toiduga sarnaseks. Kümmekond aastat väldanud uuring 

geneetiliselt muundatud taimede mõjust keskkonnale, mille käigus vaadeldi rapsi, kartuli, 
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maisi ja suhkrupeedi kasvatamist, ei avastatud transgeensete7 taimede oluliselt negatiivsemat 

mõju traditsionaalsete taimedega võrreldes. Praegu on ainsaks geneetiliselt muundatud 

toiduga kaasnevaks terviseriskiks toiduallergia. Geneetiliselt muundatud toidu suhtes tundlike 

inimeste hulk on aga sama suur kui iga uue toiduaine, ravimi või kosmeetikatoote vastu 

tundlike inimeste hulk. 1–2% inimkonnast on mingi toidu suhtes allergilised, lastest isegi 5–

8%. 

Geneetilise muundamisega tegeldakse ka loomakasvatuses, kus sellel on aga tugev eetiline 

aspekt. 

Hea on ülevaadet omada ka tootmise astmetest ja meetoditest – kas tegemist on töötlemata 

toiduga või töödeldud produktidega. Töötlemata toidu puhul ei ole midagi ära võetud ega 

lisatud (nt õun, täisteranisujahu). 

Töödeldud toidu tunnused on:

· midagi on eemaldatud (nt valge jahu),

· midagi on lisatud või muudetud (nt kartulikrõpsud või pakisupid),

· lisandid koostises: vitamiinid, värvained, mineraalid ja säilitusained,

· geneetiliselt muundatud toit,

· funktsionaalne toit: lisaained, mis lubavad toidu veelgi tervislikumaks teha (nt 

lisavitamiinid).

Töötlemise tagajärjed on:

· vitamiinide ja kiudainete lagunemine,

· lisaainete kasutamine,

· allergiliste reaktsioonide esilekutsumise oht,

· vajadus tooteetiketi järele, et pakkuda informatsiooni ja valikuvõimalust.

Toitudes võtab inimene riske – mida ja kuidas ta sööb. Mõned riskid (nt kõrbenud praetükk) 

võetakse omaks, teisi riske (nt geneetiliselt muundatud toit) ei võeta omaks, kuna puudub 

silmanähtav eelis. Osa eeliseid võetakse arvesse (nt vitamiinid), teisi mitte eriti (nt muud 

bioaktiivsed ained). 
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Söömisharjumusi on võimalik muuta. See tähendab, et me võime valida mida süüa, millal ja 

mil viisil valmistatud toitu tarbida, mis kombinatsioonides, kui kiiresti ja mis tingimustes me 

sööme jne. Toidu kättesaadavust, toidu ja vee puhtust ning kvaliteeti aga enamasti mõjutada ei 

saa.

Otsustades, mida süüa, tuleb seega pöörata tähelepanu toidu koostisele, valmistamise viisidele 

aga ka sööja enda tervislikule seisundile ja vajadustele. Kokku puututakse järgmiste mõistete, 

nähtuste ja asjaoludega:

· allergiad,

· eridieedid,

· töötlemata toidu kättesaadavus,

· vajadus korrektsete siltide järele,

· kvaliteet,

· värskus (nt kas puu- ja köögiviljad on korjatud küpselt või veel toorelt, et need 

transportimisel säiliksid),

· maitse,

· kasulike ainete sisaldus (vitamiinid, flavonoidid8, kiudained, mineraalid jne),

· kahjulike ainete sisaldus (nitraadid, raskemetallid, pestitsiidid, antibiootikumide jäägid 

lihas, seened või bakterid),

· säilitustingimused varustajale, tootjale ja kaubanduses,

· töötlustingimused sööklates, restoranides ja suurtes köökides.

Süües puutume kokku ka söömiskultuurist tulenevate nähtuste ja asjaoludega, mis võivad 

samuti meie toitumist ja tervist mõjutada. Need on näiteks: 

· toidu valmistamise ja koostamise traditsioonilised meetodid,

· tabud,

· söömise sotsiaalne kontekst,

· toit tähtpäevadel ja pidupäevadel.
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3. Miks lisatakse toidule nn E-aineid?

Korralik säilitamine on vajalik, sest toit võib rikneda või muutuda kahjulikuks seente, 

bakterite ja tema enda toodetud toksiinide9  tõttu. Töötlemise käigus lisatakse toidule 

mitmesuguseid lisandeid. Mõned on vajalikud tehniliselt, teised muudavad intensiivsemaks 

maitse, kolmandad lihtsalt parandavad toidu väljanägemist (konservandid, maitseparandajad, 

värvained jm). Lõplik toode sisaldab uusi, mõnikord soovimatuid aineid, mis on lisatud 

tootmise käigus. Negatiivsed näited selle kohta on rasvhapped margariinis ja snäkkides, mis 

võivad suurendada südameataki riski, samuti vähki põhjustav akrüülamiid, mis tekib 

süsivesikuterikkas toidus, mida on kuumutatud kõrgetel temperatuuridel – näiteks näkileivas 

ja küpsistes. 

Suund mugavale toiduvalmistamisele tekitab suure vajaduse töödeldud toitude ehk 

pooltoodete järele. Kuigi kasutatakse testitud aineid, on kõrvalnähud ja allergilised 

reaktsioonid küllaltki sagedased. Sel põhjusel on tarbijate huvides, et toidud oleksid täpselt 

märgistatud.

Nn E-ainete kohta ongi kõige levinum arvamus, et need on inimesele üldiselt kahjulikud. 

Millega on siis ikkagi tegemist? Kui E- ehk lisaained on inimesele kahjulikud, miks neid siis 

meie söökidesse ja jookidesse pannakse? Nagu eespool juba viidatud, ei saa enam tänapäeva 

toiduainetööstus läbi toidule lisatavate säilitus- ja muude aineteta. Vastasel juhul seisaksime 

silmitsi tohutu hulga riknenud söögiga, mis lisaks säilivusaja kiirele möödumisele ei näeks ka 

kuigi ahvatlev välja.

Lisaained jaotuvad viide suurde gruppi. Esiteks toiduvärvid (E100–E199), mille eesmärk on 

pakkuda tarbijale silmailu. Teiseks säilitusained (E200–E299), mis hoolitsevad selle eest, et 

kaup säiliks kauem ja isegi kaugelt  maalt toodud puuviljad näeksid ilusad välja. 

Antioksüdandid (E300–E399) on vajalikud, et pidurdada kõiksuguste viljade, kas või lahti 

lõigatud õunte tumenemist õhuga kokkupuutumisel. Emulgaatorid, stabilisaatorid ja 

paksendajad (E400–E499) aitavad hoida ühtse massina erinevate omadustega vedelikke (nt 
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vesi ja õli). Viimase rühma moodustavad muud lisaained (E500–E1500). Siia kuuluvad 

näiteks magusained, millest mõni on kordi magusam kui suhkur, aga energiasisalduse poolest 

pea nullilähedane. Neid kasutatakse madala kalorsusega toitude valmistamisel ja 

diabeetikutele mõeldud toodetes.

Lisaainete rohkuse poolest paistavad eriti silma värvilised joogid ja maiustused. Need 

sisaldavad keskmiselt seitset-kaheksat lisandit, suuremalt jaolt toiduvärve ja vahel ka 

magusaineid. Seejärel tulevad töödeldud lihatooted, võileivamäärded ja töödeldud 

piimatooted (kohukesed, jogurtid). Ilma lisaaineteta jäävad rea lõppu täisteraleib, piim ja 

külmutatud juurviljasegu. Kõige sagedamini tuleb vaadeldud toiduainetes ette 

maitsetugevdajana kasutatavat naatriumglutamaati E621. Seda leidub nii lihatoodetes, 

puljongis, krabipulkades, röstsaias, kiirnuudlites kui maitseainetes. Selle aine suurtes kogustes 

tarbimine võib tekitada allergikutel ja lastel niinimetatud Hiina restorani sündroomi: südame 

pekslemist, peavalu, peapööritust, punetust jm. Aine on imiku- ja lastetoitudes keelatud ning 

alla 12-nädalased lapsed ei tohiks seda üldse saada.

Väga sagedased lisaained on ka di- ja trifosfaadid (E450 ja E451). Neil peamiselt lihatoodetes 

ja sulatatud juustus emulgaatorite ning stabilisaatoritena kasutatavatel fosforhappesooladel 

pole kahjulikke kõrvalmõjusid täheldatud.

E330 taga varjab ennast aga täiesti süütu aine – sidrunhape. Seda lisatakse näiteks 

karastusjookidesse, margariini ja küpsetistesse.

Pea iga päev jõuab meie toidulauale naatriumnitrit (E250). Tegemist on säilitus- ja 

värvainega, mis takistab botulismi10  tekitavate bakterite levikut ning annab lihale-kalale 

meeldivalt punaka värvuse. Ilma selle aineta oleksid lihatooted valdavalt hallid. Kuigi 

naatriumnitritit võib esineda looduslikult  ka puu- ja juurviljades, on see inimesele suurtes 

kogustes mürgine. Nii võib see ohtral tarbimisel kutsuda esile krampe, hingamishäireid ja 

oksendamist. Ainel kahtlustatakse pikaajalise organismi kogunemise järel vähki soodustavat 

toimet.
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Limonaadides, siirupites, ketšupis, majoneesis ja aedviljahoidistes tuleb tihti ette 

naatriumbensonaati (E211). Selle säilitusaine eesmärk on tõrjuda hallitust, pärmseeni ja 

baktereid. Aine võib aga tekitada kõrvalnähte (peavalu ja maoärritust) eelkõige neil, kes on 

astmaatikud või allergilised aspiriini suhtes. Arvatakse, et naatriumbensonaat võib negatiivselt  

mõjutada ka hüperaktiivseid lapsi. Koos C-vitamiiniga võib see lisaaine moodustada uue ja 

juba ka vähki tekitava aine. Sellises kombinatsioonis on E211 näiteks Fantas.

Kokkuvõttes võib öelda, et tänapäeva nõudliku kliendi – kes soovib toidu parimat 

väljanägemist, maitset, lõhna ja säilivust – soovide rahuldamine ei oleks ilma lisaaineteta 

võimalik. Ettevaatus ja liialdamise vältimine on aga kindlasti igaühe tervise huvides. Eriti 

tasub jälgida lastele pakutavate toitude lisaainete sisaldust.

4. Kuidas teada, mida osta?

Toidu ostu ajenditeks on tühja kõhu tunne, toidu kättesaadavus, hind, traditsioonid ja kombed, 

reklaam. Selle taustinfoga läheb inimene kauplusesse või turule. Ostu sooritamiseks peaks tal 

kauba kohta olema kättesaadav mitmekülgne ja piisav info.

Vajalik informatsioon pakendatud toiduainete kohta peab olema pakendil või lisatud etiketil. 

See teave peab olema lihtsalt leitav, kergesti loetav ning esitatud keeles, mida on kerge 

mõista. Etiketiga ei ole vaja varustada kaupu, mis ei ole müügil pakendatuna – näiteks värske 

leib supermarketites.

Millele peaks ostja saama kaubaetikettidelt vastused:

· Kui värsked on toiduained?

Välja on vaja tuua parim enne või kõlblik kuni kuupäev. Märgistusega parim enne kindlustab 

tootja toote kauba parimate omaduste säilimise nimetatud ajani. Näiteks parim enne 

01.01.2011 märgistusega kauba eest vastustab tootja kuni selle kuupäevani. Pärast seda 

kuupäeva aga peab müüja selle kauba teistest eraldama ja lisama teate tähtaja möödumise 

kohta. Müüja peab kaupa ümber paigutades parim enne kuupäeva möödudes olema kindel ja 

suutma tõendada, et selle tarvitamine on ostjatele ohutu. 
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Müük pärast kõlblik kuni kuupäeva on aga ebaseaduslik. Toidukaubad, millel peab olema ära 

toodud kõlblik kuni kuupäev (mitte parim enne!), on näiteks järgmised: igasugune värske liha, 

sh hakkliha, kala, toorvorstid, toored prae- ja grillvorstid, piim ja piimatooted jne. On tõsiasi, 

et toiduainete päritoluriik ning sellest tingitud transpordile kulutatav aeg annab samuti märku 

toote värskusest.

Toidu värskus sõltub palju sellest, kui kaugelt see on toodud. Kui soovime toituda kõige värskemast, tuleks 
eelistada eestimaist. Kohapeal kasvanud toidul on veel teisigi kasulikke omadusi peale värskuse.

· Kas toiduaine koostises ei leidu ohtlikke aineid?
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Seadus kehtestab ülempiiri nende koostisosade sisaldusele, mis võivad olla kahjulikud või 

ohtlikud. Pädevad järelevalvega tegelevad institutsioonid kaitsevad tarbijate huve valikuliste 

kontrollreididega. 

Kui tarbija on huvitatud toiduainetest, mis ei ole tootmistsükli jooksul kokku puutunud 

saasteainetega ning ei sisalda võimalikke ohtlikke aineid, peaks ta eelistama bioloogiliselt ehk 

looduslikult kasvatatud tooteid. Tooted, millel on etikett looduslik, peavad olema vastavuses 

Euroopa Liidu kriteeriumidega. Riikides teostavad spetsiaalsed ametiasutused regulaarset 

kontrolli selle üle, millise teekonna läbib toode põllult supermarketi riiulile. Eestis tegeleb 

sellega Veterinaar- ja Toiduamet (http://www.vet.agri.ee/). Bioloogilisi toiduaineid tootvaid 

ettevõtteid kontrollitakse tavaliselt ette teatamata ning vähemalt üks kord aastas. Mõiste 

bioloogiline asemel võib kasutada ka määratlusi ökoloogiline, looduslik-bioloogiline või 

biodünaamiline. Niisugused tooted tuleb märgistada ökomärgiga, mis annab tunnistust sellest, 

et vähemalt 95% toote koostisosadest on kasvatatud bioloogiliselt/looduslikult. 

· Kuidas me teada saame, kust toiduaine pärit on?

Euroopa Liidu riikides ei ole toote päritoluriigi mainimine kohustuslik. Hoolimata sellest 

viitab pakend sageli päritolumaale (mis ei pea tingimata tulenema tootjaettevõttest või 

pakendajafirmast või müüjast, kelle nimetamine on kohustuslik). 

· Milline toit on muundatud?

Ümbertöödeldud toit

Ümbertöödeldud toit (nt kartulipuder) on võrreldes esialgse tootega (nt kartulid) tavaliselt 

konserveerimiseks või soovitud omaduste parandamiseks muundatud – tootesse on lisatud 

lisandeid.

Töötlemisprotsess ise tekitab vahetevahel soovimatuid ühendeid (nt akrüülamiide, kui 

tegemist on väga kõrge temperatuuriga), mis ei sisaldu algses tootes.

Geneetiliselt muundatud toit (GM)
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Geneetiliselt muundatud toit, maitseained ja lisandid peavad olema arusaadavalt märgistatud 

kui geneetiliselt muundatud ainult sellisel juhul, kui valmistoode sisaldab geneetiliselt 

muundatud idioplasmat11 või märkimisväärsetes kogustes muundatud organismide proteiini.

Kõik toiduained, mis on kas geneetiliselt muundatud organismid või mis sisaldavad selliste 

organismide osi, peavad olema vastavalt märgistatud. Näiteks ka õlitooted, mis on toodetud 

geneetiliselt muundatud teraviljast, peavad olema märgistatud vaatamata sellele, et õli ei 

sisalda märkimisväärses koguses geneetiliselt muundatud proteiini või muundatud 

idioplasmilist ainet. Euroopa Liidu reeglite järgi peab olema toiduaine märgistatud, juhul kui 

ta sisaldab rohkem kui 1% GM-koostisosi. Nõue tarbijat teavitada GMO olemasolust kehtib 

ka Eestis.

Kiiritatud (kiirgusega töödeldud) toit

Ioniseeritud kiirtega kiiritamine hävitab mikroorganisme (nt baktereid ja seeni, aga ka 

putukaid) ning pikendab säilivusaega. Lisaks valmib kiiritatud toit aeglasemalt. Kuna 

kiiritamine võib põhjustada soovimatut vitamiinide ja aminohapete muundumist, peab 

kiiritatud toit olema märgistatud terminiga kiiritatud või töödeldud ioniseeritud kiirgusega.

· Mida töödeldud toit sisaldab?

Pakitud tootel peavad olema täpselt märgitud kõik selle koostisosad – sealhulgas ka need, 

mida pole lisatud, vaid mis on tekkinud töötlemise käigus.

Koostisosadeks on kõik ained, mida on tootmiseks kasutatud, samuti kõik ained, mis 

sisalduvad valmistootes. Ained on reastatud kogusest lähtuvalt – alustades peamise 

komponendiga ning lõpetades kõige tähtsusetuma koostisosaga.

Lisandid on koostisosad, mida on lisatud minimaalsetes kogustes, täitmaks spetsiifilisi 

ülesandeid – näiteks värvained, säilitusained, emulgeerijad, stabiliseerijad, antioksüdandid 

jne. Lisandid tuleb järjestada nimetuste, vastavate E-numbrite või nende tehnoloogilise 

funktsiooni järgi. Neid on lubatud kasutada ainult juhul, kui nad on nimetatud toidulisandite 

määruses „positiivsete“ lahtris.
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Eelmises peatükis võis põhjalikult lugeda E-ainete funktsioonidest ja mõjust organismile. 

Toidus lubatud lisaainete (nn E-numbrite) loetelu võite leida Vabariigi Valitsuse määrusest nr 

81 (7. märts 2000) või raamatust „Toidu lisaainete välimääraja“.

Maitseained peavad olema nimetatud, kuid tehislike maitseainete koostise täpsustamist ei 

nõuta – väljendi maitsestatud kasutamine on piisav. Looduslik/naturaalne maitsestamine 

tähendab, et maitseained on toodetud füüsikalistes, mikrobioloogilistes või fermentatiivsetes12 

protsessides.

· Milline toit on lisandivaba?

On üldine seaduspärasus, et vähem töödeldud toit sisaldab vähem lisandeid. Näiteks kartulis 

ei ole lisandeid, kuid pakitud kartulipuder võib sisaldada värvainet ja säilitusaineid.

Bioloogiliste toodete jaoks on lubatud lisandite loetelu tunduvalt vähendatud. Umbes 300 

Euroopa Liidus toidule lubatud lisandist tohib ainult 34 kasutada bioloogilistes toodetes. 

Bioloogilistes toodetes ei ole näiteks lubatud kasutada maitseparandajaid, värvaineid, 

looduslikega sarnaseid ja tehismaitseaineid.

· Kui jätkusuutlik võib toiduaine olla?

Kui toit on kasvatatud ja toodetud bioloogilise/ökoloogilise põllumajanduse kriteeriumide 

kohaselt, varustatakse see ökoloogilise jätkusuutlikkuse märgistusega. Ökoloogiliselt 

jätkusuutlikud toiduained on toiduained, mis on pakendatud minimaalselt või on jäetud üldse 

pakendamata. Nii hoitakse kokku pakkimismaterjaliks vajalikku toorainet ning energiat 

pakendamiseks ja hilisemaks jäätmete hävitamiseks. Selliste toiduainete näiteks on 

regionaalsed ja hooajalised toidukaubad, nagu maasikad suvel, kõrvits sügisel. Hooajaline 

kasvatamine hoiab kokku energiat, sest puudub vajadus kütta ja valgustada kasvuhooneid. 

Lühikesed vahemaad transportimisel vähendavad heitegaaside paiskamist atmosfääri. 

Bioloogiline põllumajandus toodab viisil, mis säilitab pinnast, põhjavett ja faunat ning tekitab 

umbes 60% vähem süsihappegaasi kui tavapärane põllumajandus.
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6. TARBIJA JA TEMA KODU

· Millise tähtsusega on meile kodune keskkond ja heaolu?
· Millised ohud varitsevad meid kodus?

· Mida peaks teadma elektrist koduses keskkonnas?
· Kuidas mõjub inimesele müra?

· Millist ohtu kujutab endast kodukeemia?

· Kuidas kujundada kodu, milles oleks ohutu ja mõnus elada?

1. Heaolu ning tervis kodus

Kodune heaolu ning sealse keskkonna tervislikkus on väga olulised, kuna kodus veedetakse 

olulisim osa oma ajast. Inimesed püüavad oma kodust heaolu parandada mööbli, tekstiilide ja 

kodutehnikaga. Kas me aga teadvustame endale, millise elukeskkonna oleme endale loonud?

Kui näiteks tööruumide ja teiste avalike ruumide jaoks on seadustega kehtestatud 
saasteainetele lubatud piirid, siis eraelu jaoks need ei kehti. Ilmselt on paljudele teadmata, et 

juhul, kui õhus lubatud saasteainetele oleks ka koduste ruumide jaoks kehtestatud sama selged 
ja kohustuslikud piirmäärad nagu tööruumidele, tuleks elanikud evakueerida näiteks vähemalt 

10% Saksamaa korteritest ning miljonitel inimestel ei lubataks enam siseneda oma majadesse. 
See on üsna üldine olukord kõikjal. 

Üks õhusaaste põhjuseid kodudes on see, et tarbijad on ülekoormatud ehitamiseks pakutavate 

uute materjalide paljususega. Nii nagu toidu puhul määrab ka siin sageli hind ostetava toote. 
Seepärast ei peaks meid üllatama tõsiasi, et meie eluruumidesse hiilib üha rohkem ja rohkem 

kahjulikke kemikaale.

Soovimatute ainete allikad kodus: 
· Väljast tungivad tuppa õhus sisalduvad saasteained.

· Õhku saastab korteris suitsetamine.
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· Saasteaineid võivad eraldada ehitusmaterjalid, mööbel ja kodutekstiilid, 

puitlaastplaadid, puidu säilitamiseks kasutatavad ained, põrandakatted, tapeet, 

seinavärvid ning liimid.

· Õhusaastatust võivad tekitada valesti reguleeritud kodumasinad (nt 

õhukonditsioneerid, õhuniisutajad, gaasipliidid), aga ka küttekehad ja lahtine tuli.

· Isegi õigesti kasutatud puhastusained ja lahustid suurendavad siseruumide saastatust.

· Saasteainete eraldumist kiirendab kõrge õhutemperatuur siseruumides.

· Looduslik saastatus, mida põhjustavad seened, eosed, bakterid, lestad ning viirused.

· Staatiline elekter kodutekstiilidest ning riietusesemetest.

· Meie tervisele avaldavad negatiivset mõju elektromagnetväljad ning puudulik 

ventilatsioon.

· Meie endi, naabrite, tänavaliikluse või ettevõtete tekitatud ülemäärane müra. 

2. Mugavuse hind kodus: elektriline sudu, elektrilaengud ja müra

Elektriline sudu ja staatilised elektrilaengud
Koduses majapidamises ümbritsevad meid elektrijuhtmed, tehnosüsteemid ning 

elektriseadmed. Kas arvuti, äratuskell-raadio, patareidel töötav kell või mobiiltelefon võivad 
põhjustada haigestumist? Meedias räägitakse elektrilisest sudust, mille all mõeldakse 

elektromagnetvälju ning staatilisi elektrilaenguid. Mõned arstid seostavad mitmesuguseid 
vaevusi – haigusi, unehäireid, ärrituvust, närvilisust, peavalusid, samuti valutavaid silmi jm –  

staatilise elektri või elektripingega.

Elekter eksisteerib kodus isegi väljaspool vooluvõrku. Kui me kõnnime mööda vaipa, tekitab 
iga meie samm laengute ühinemist ja sellele järgnevat eraldumist. Me hoiame laengut 

senikaua, kuni me läheneme pinget maandavale objektile (nt uksekäepidemele), selle 
puudutamisega kaasneb tühjakslaadimine ehk elektrilöök, mis võib olla küllaltki valulik.

Elektrilöögi tugevus ja sagedus sõltuvad:

· meie sammudest ja nende intensiivsusest;
· meie rõivastusest: näiteks villased või sünteetilised kiud on halvad elektrijuhid ning 

rohke rõivastus soodustab maha-/tühjakslaadimist;
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· ruumide sisustus: paigaldatud vaibad, sünteetilised põranda- ja toolide katted 

soodustavad elektrilisi maha-/tühjakslaadimisi;

· õhk: hapnikuvaeses või kuivas õhus püsivad elektrilaengud kauem;

· nahk: kuiv nahk käitub isolatsioonimaterjalina ning vähendab maha-/tühjakslaadimist.

Igapäevased abinõud elektrilöökide vähendamiseks:

· vältige sünteetilisest kiust või puhtast villast tehtud rõivaid;

· vältige ruumides kuiva õhku, eriti kütteperioodil on hädavajalik piisav niisutus. 

Õhuniiskust aitavad suurendada ka rohelised taimed;

· vältige kummitaldadega toatuhvleid – eelistada tuleks nahast või vildist taldu;

· vältige metallist või platsmassist mööblit;

· vältige paigaldatud vaipu sageli kasutatavates ruumides, valige puidust, keraamilistest 

plaatidest või (elektrit) juhtivast polüvinüülkloriidist põrandad;

· ärge kasutage isoleerivat põrandavaha.

Elektromagnetilised väljad

Elektriväljad eksisteerivad majapidamises, tehnilistes seadmetes ning looduses. Elektriväli 

tekib pinge all oleva elektrijuhi ümber, sõltumata sellest, kas viimane juhib elektrit või mitte. 

Kui elekter läbib elektrijuhi, tekib selle ümber elektromagnetiline väli.

Elektrivälju saab varjata/tõkestada seintega, kuid elektromagnetilisi välju ei saa. Seetõttu 

külmutuskapp, mis on asetatud kööki magamistoast eraldava seina lähedale, mõjutab ka 

magamistuba.

Elektriväljad seadmetes (mõõdetud voltides meetri kohta = V/m):

Piirväärtus 5000
stereo 260
televiisor 180
triikraud 120
külmkapp 120
mikser 100
röster 80
föön 80
tolmuimeja 50
elektriline kell 30
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Me teame, et elektromagnetilised väljad võivad tõsta materjali temperatuuri, mida nad läbivad 

(nt soojusteraapia infrapunase valgusega, mikrolaineahjud toidu valmistamiseks). Arutelu 

selle võimalike tagajärgede üle kestab ikka veel, ehkki tähelepanek, et tugevasse 

elektromagnetilisse välja sisenenud inimese südamelöökide rütm muutub, on tunnustatud fakt. 

Mõned meedikud seostavad elektromagnetilistest väljadest põhjustatud pingetega sedasorti 

kaebusi nagu närvilisus, rahutus, peavalud ning valutavad silmad (silm ei saa reguleerida 

näiteks mobiiltelefonidega tekkivat soojust ning võib reageerida põletike või läätsekae 

tekkimisega), depressioonid, muudatused hormoonide ja ensüümide tootmises ning isegi 

väikelaste leukeemia.

Kodumasinate magnetvoo tihedust mõõdetakse mikroteslades (mT), sõltuvalt erinevatest 

kaugustest.

Seade 3 cm kauguselt Seade 30 cm kauguselt
föön 6–2000 mikser 0,6–10
elektriline pardel 15–1500 mikrolaineahi 4–8
drell 400–800
jootekolb kuni 105 elektripliit 0,15–0,5
triikraud 30–80 pesumasin 0,15–3

arvuti alla 0,01
külmkapp 0,01–0,25
röster 0,06–0,7

Seade 1 m kauguselt
elektriline kell alla 0,1
slaidiprojektor kuni 0,15
televiisor 0,01–0,15
nõudepesumasin 0,07–0,3
süvistatud küttekeha alla 0,01

Kasulikud näpunäited: 

· Elektrivälju kodumajapidamises põhjustavad peamiselt seadmed, mis kasutavad palju 

elektrit (nt föön, kuivati, triikraud).
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· Suhteliselt tugevad väljad moodustuvad ümber kaitsekorkide kapi.

· Pikkadeks kõnedeks on parem kasutada lauatelefoni. Autos tekitab mobiiltelefon 

tugeva välja, sest auto peegeldab raadiolaineid. Võib öelda, et autos mobiiltelefoniga 

rääkimine võrdub istumisega mikrolaineahjus.

· Ärge kasutage väikelaste jälgimiseks mõeldud beebitelefone sageli ega pika aja vältel 

ning ärge kunagi asetage neid imiku pea lähedusse – pidage kinni ohutust kaugusest, 

mis on 2 meetrit.

· Paigutage Hi-Fi-seadmed, halogeenlambid ja raadioalarmid alati vähemalt 30 cm 

kaugusele. 

· Lülitage välja seadmed, mida te ei kasuta: ooteasend (standby) kasutab elektrit ja 

tekitab mittevajalikke elektrivälju.

Heli kui müra allikas

Kui varem tekkisid kuulmisprobleemid peamiselt töökohas oleva müra tagajärjel, siis 

tänapäeval on nad tihedalt seotud inimeste vaba aja tegevustega. Varem algasid müraga seotud 

kuulmishäired inimestel keskmiselt umbes 50 aasta vanuses, kuid tänapäeval tabavad need 

üha rohkem ja rohkem noori inimesi.

Kuidas müra meile mõjub?

Sõltuvalt müra intensiivsusest, esinemise sagedusest ja kestvusest võib inimese keha 

reageerida sellele erinevatel viisidel: 

· müra, mille tase on alla 50 dB, tajutakse koormavana ja see tekitab stressi (eriti öösel 

und segav müra);

· müra, mille tase on 65–85 dB, vähendab töövõimet ja põhjustab vegetatiivseid häireid 

(nt veresoonte kokkutõmbumist, unehäireid, maohappe ülemäärast eritumist ja naha 

halba verevarustust);

· müra üle 85 dB vähendab töövõime miinimumini; see kahjustab sisekõrva ja põhjustab 

vegetatiivseid häireid.

Müra aitab ära hoida:

• sobivate ehitusmaterjalide valik (nt seinte katmine, müra neelavate materjalide 

kasutamine, metalli asendamine sünteetiliste materjalidega (nt hammasratastes)),
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• ehitiste eraldamine peateedest müra tõkestavate barjääridega,

• müra tekitavate seadmete paigaldamine kummist või vildist alusele,

• vaikselt töötavate kodumasinate ostmine, masinate regulaarne hooldamine,

• kärarikaste kohtade vältimine,

• kõrvatroppide ja -klappide kasutamine,

• müra vältimise regulatsioonidest kinnipidamine, ennetavatest regulatsioonidest 

lähtuvad rangemad kontrollid.

3. Kodukeemia

Kodukeemia pakendid ei hoiata selle eest, et pikaajalisel või valesti kasutamisel võivad need 
tundlikumatel inimestel põhjustada tervisehädasid. Inimesed ei mõtle tavaliselt sellele, et ka 

värvitud riided, kosmeetika, tehismaterjalid, ehitusmaterjalid, siseviimistlusvahendid, mööbel 
jm sisaldavad kemikaale, mis võivad teatud tingimustel sattuda organismi. Isegi need tooted, 

mis üldiselt ei ole tervisele või loodusele ohtlikud, võivad selleks muutuda, kui nende 
kasutamisel või hävitamisel valesti ümber käia.

Väga palju õnnetusi juhtub just toote valel käsitsemisel. Hoiatussildid olmekeemia pakenditel 

ning toodete keemiliste ühendite sisaldus ja hulk on küll kooskõlastatud 
tervisekaitseinspektsiooniga, kuid inimeste tundlikkus on erinev ja tervisekaitse kehtestatud 

lubatud normid ei pruugi olla kõigile ohutud. 

Sageli tõdetakse, et majapidamistöid ei saa teha ilma kummikinnasteta, sest nahk on 
puhastusvahendite suhtes nii õrn, et kas või lihtne köögikoristamine paneb käed ketendama. 

Vähem laastavalt mõjub loodussõbralik lõhnatu kodukeemia, enim aga kahjustavad nahka 
desinfitseerivad vahendid.

Keemia veres

Keemiat leidub ka inimeste veres. Eestimaa Looduse Fondi ja Greenpeace’i korraldatud 
uuringu käigus loovutas neli tuntud Eesti inimest oma verd, et teha selgeks, milliseid 

kemikaale see sisaldab. Kõikides analüüsitud proovides leidus üle kümne kemikaali 44 
määratust, sealhulgas raskemetalle, juba aastaid tagasi keelatud kloororgaanilisi pestitsiide ja 

ka fluororgaanilisi ühendeid.
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Verest leitud kogused ei põhjusta tervisele ägedat ohtu, kuid nende pikaajaline mõju on 

teadmata ja mõte kemikaalide leidumisest inimveres tekitab muret. Kuigi ei saa otseselt väita, 

et uuritud inimeste verest leitud kemikaalid pärinevad kodukeemiast, näitab see kindlasti, kui 

palju me enda teadmata iga päev keemiaga kokku puutume.

Abinõud:

· Olla teadlik kodukeemia tarbija ja saada hakkama võimalikult vähese kodukeemiga.

· Teada, milline on tegelikult ühe või teise kemikaali mõju organismile.

· Kasutada parfümeeriatoodetest loodustooteid, milles pole sünteetilisi bakteritsiide13 ja 

fungitsiide14.

· Kasutada loodustooteid keemia asemel.

Paljudel puhkudel saab koduhooldamisega edukalt toime tulla, kui kasutada 100 nõuandega 

käsiraamatuid. Neis on näiteks kirjas looduslikud puhastusnipid:

· eri pindade puhastamiseks sobib peeneteralise savi (ei kriimusta pindu) ja naturaalse 

seebi segu,

· puitu ja mööblit saab vahatada looduslike vahade seguga,

· pindade desinfitseerimine õnnestub hästi väikeseid aurupuhasteid kasutades,

· toiduga kokku puutuvate pindade puhastamisel võiks kasutada piirituse või 

viinalahust,

· kasutada loodustooteid keemia asemel.
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7. TARBIMINE JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIAD

· Miks nimetatakse personaalarvuteid, Internetti, mobiiltelefoni jms uuteks 
informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiateks (IKT)?

· Kuidas on informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad muutnud inimeste elu?
· Kui palju aega ja raha nõuab IKT?

· Kas IKT kasutamine kujutab endast mingisugust ohtu?
· Kuidas süvendab IKT inimestevahelist ebavõrdsust?

· Kuidas käituda tarbijana ääretus on-line-kaubamajas?

1. Kommunikatsioonitehnoloogiad muudavad tarbijate igapäevaelu

Mõistet uued informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad kasutatakse nende 

elektrooniliste kommunikatsiooniseadmete kohta, mis töötati välja ja on muutunud 

kaubaartikliteks viimase 20 aasta jooksul. Need on eelkõige Interneti-ühendusega 

personaalarvuti ning mobiiltelefon ja kõik traditsiooniliste tehniliste süsteemide või 

traditsiooniliste kommunikatsioonitehnoloogiate (raadio, TV) interaktiivsed kombinatsioonid 

koos tagasisidekanalitega (nt telefon või e-post).

Ülejäänud näited on omavahel ühendatud kodutehnikasüsteemid (“tark kodu”), ning 

automaatsed või interaktiivsed järelevalvetehnoloogiad, mis võimaldavad isikuid 

identifitseerida (nt close circuit TV – videosüsteem koos isikute identifitseerimisega) või 

sissepääsu kontroll, mis töötab biomeetrilisel identifitseerimistehnoloogial (nt sõrmejäljed). 

Teine näide on asukoha kindlakstegemine satelliitide abil (GPS), mida kasutatakse eraautodes 

liiklusteejuhi süsteemina. Vahetevahel kutsutakse neid süsteeme ka telemaatilisteks 

(kaugjuhitavateks).

Kiire levimine ja läbimurre turul

Nendel uutel informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel on järgmised ühised 

omadused: kiire levimine (läbimurre turul) lääne maailmas võrreldes vanemate tehnoloogiliste 

uuendustega, nagu TV või autod, tarbijate suur tunnustus tänu väidetavale 

tarbijasõbralikkusele ning tõsiasi, et neile pööratakse meedias palju tähelepanu.
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Tehnoloogia mõjutab alati inimeste igapäevast elu, kujundades (tõsi – erineval määral) 

üksikisikute või inimrühmade igapäevaelu vorme ja struktuure. Tüüpiline ajalooline näide on 

raudtee, mis vallandas revolutsiooni majanduses ning mille tagajärjel tekkisid tulusad 

töökohad paljude inimeste jaoks. Autode laiema levimisega seotud muudatused, eriti 20. 

sajandi teisel poolel, olid veelgi ulatuslikumad. Vaimne eksperiment, milles mõnedel 

inimestel on raske isegi osaleda, seisneb järgmises: nõjatudes tooli seljatoele, püüdke ette 

kujutada absoluutselt autovaba maailma. See eksperiment näitab ilmekalt, kui palju on see 

tehnikatoode muutnud meie igapäevast elu.

Uued kommunikatsioonitehnoloogiad kujundavad tegelikult ümber mitte üksnes meie eraelu, 

vaid ka tööelu. Interneti (e-posti, Skype’i jm) ja mobiiltelefonide kasutamine töövaldkonnas 

on viinud nähtuseni, mida on hakatud nimetama telekohalolekuks. Isegi juhul, kui inimene 

isiklikult kohal ei viibi, on nii ülemus kui ka töötajaskonna liikmed peaaegu kogu aeg 

kättesaadavad ning nii nagu varem on ka nüüd võimalik anda juhtnööre lihtsalt nupule 

vajutades. E-post ja mobiiltelefonid pole mitte ainult laiendanud informatsiooni ja 

instruktsioonide valdkonda, vaid märkimisväärselt kiirendanud ka tööprotsessi.  

Kommunikatsiooni stiil (see peab eriti paika meilide osas) on muutunud palju 

napisõnalisemaks, lühendamised on tavalised, sissejuhatavad ja lõpulaused on lühendatud 

ning instruktsioonid on sageli järsud ja käsutaolised. Samuti on telekohalolek paigutanud töö 

(sissetulekut tagava tööhõive) ümber eraelu sfääridesse – endine terav eraldusjoon tööelu ning 

vaba aja või perekonnaga veedetud aja vahel on märkimisväärselt pehmenenud. Uus on 

samuti see, et paljud inimesed on elektroonilise kommunikatsiooniga seotud isiklikud oskused 

ja töötehnikad omandanud enda vabal ajal.

Tarbimisest tulenevad muudatused

Kodumajapidamiste kasvav varustatus kommunikatsioonitehnoloogia seadmetega toob 

endaga kaasa muudatused perede väljaminekute struktuuris. Rahvusvahelised tarbijauuringud 

nimetavad kommunikatsioonikulude kategooriat kiireima kasvuga väljaminekute 

kategooriaks. Pilootkalkulatsioonid on näidanud, et kodumajapidamise täisvarustamine 

kommunikatsioonitehnoloogia seadmetega (personaalarvuti, modem, lauatelefon, 

mobiiltelefon, PDA15) ja Interneti kasutamine maksab Eestis keskmiselt 200–400 krooni kuus. 
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Lisaks ulatub 8 tunnini kuus ajakulu nende seadmete hooldamisele, asendamisele, tehniliste 

probleemide lahendamisele jne. Selle hulka ei ole arvatud klassikalisele elektroonilisele 

meediale, nagu TV ja raadio, kulutatud aega. Uuringud selle kohta, kuidas aega kasutatakse, 

näitavad, et TV vaatamisele kulutatud aja hulk on jätkuvalt kasvanud – keskmiselt kulutavad 

inimesed iga päev 2 tundi TV vaatamiseks, samal ajal kui isiklikeks kontaktideks kulutatud 

aeg on vähenenud.

Müügikanalid

Moodsaid kommunikatsioonitehnoloogiaid (eriti Internetti) kasutatakse ka kaubanduslikult 

täiendava müügikanalina. Tavaline postimüügiteenus (tellimine kataloogidest telefoni või 

posti teel) on saanud elektroonilise täienduse. Selline e-posti kaudu tellimise äri, samuti 

iseteenindustehnoloogia, mida kasutatakse pangateenuste osutamisel (nn kodupangandus), on 

juba põhjustanud märkimisväärseid muudatusi mitmete tööstusharude infrastruktuurides.

Iseteeninduspõhimõte, eriti kui seda kasutatakse ostmisel, pangateenuste ja ametlike 

formaalsuste (e-val i tsus) 

o s u t a m i s e l , a i t a b 

teenusepakkujatel oma tegevust 

otstarbekamaks muuta, ehkki 

teenuse kasutajate jaoks tähendab 

see sageli rohkem tööd (tõsi, neile 

pole see sageli oluline, sest neil 

pole enam vaja minna vastavasse 

kontorisse). Teiselt poolt on ära 

kadunud personaalne kontakt ja 

tugi ning vastutavaks on tehtud 

ainult tarbija.

Depersonaliseerumine – vahetu inimsuhtluse kadumine 

Ülalkirjeldatud iseteeninduse laienemine toob kaasa depersonaliseerumise – eluviisi, mille 

puhul asju aetakse elektrooniliselt, graafiliste kasutajaliideste vahendusel, ning suheldes ainult 

ühes dimensioonis – vastandina tegelemisele teiste isikutega, kellega suheldakse mitmes eri 

dimensioonis ning kes annavad tagasisidet. Selline informatsiooni, kommunikatsiooni ja 
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äritoimingute depersonaliseerumine võib suure tõenäosusega tuua endaga kaasa tõsise 

isolatsiooni.

Lisaks stimuleerivad mugavad müügi- ja maksmise vormid impulsiivset ostmist ning paljud 

tarbijagrupid teevad mitteplaneeritud oste, mis mõjutab leibkondade majanduslikku olukorda.

2. Mis kaasneb kommunikatsioonitehnoloogiate levikuga?

Tagajärjed keskkonnale

Sageli peetakse endastmõistetavaks, et kommunikatsiooni elektroonilised vormid ja uued 

tehnoloogiad vähendavad üldist keskkonna ökoloogilist koormust, sest vastupidi mobiilsuse 

tavalistele vormidele või intelligentse kodutehnika (“tark kodu”) puhul on võimalik energia 

kasutamist optimeerida. See võib olla teatud ulatuses õige, näiteks juhul, kui lobisetakse 

jututoas, selle asemel et autoga restorani sõita. Kuid põhiliselt kannavad 

kommunikatsioonitehnoloogia seadmed, nagu PC või mobiiltelefon, rasket ökoloogilist 

koormat. Tänu kiiretele uuendustsüklitele visatakse miljonid funktsioneerivad seadmed 

minema, sest on muretsetud uued ja isegi väikeste seadmete (nt mobiiltelefonide) tootmine 

põhjustab suurtes kogustes saastet. Lisaks eeldavad paljud elektrooniliselt e-posti teel ostnud 

tarbijad, et nad saavad tellitud toote kätte peaaegu otsekohe. See toob eramajapidamistele 

kalli jaotamise tõttu kaasa levitamisest põhjustatud ökoloogilise pinge. Selline individuaalne 

kojutoomine/jaotamine suurendab ka liiklust. 

Digitaalne veelahe

Uusi kommunikatsioonitehnoloogiaid kutsutakse sageli digitaalseteks tehnoloogiateks. 

Sõnaühend digitaalne veelahe viitab ühiskonnaliikmete digitaalsele jagunemisele. Probleem 

on selles, kas need uued tehnoloogiad teevad rikkaid rikkamaks ja vaeseid vaesemaks või 

suurendavad nad üksnes sotsiaalseid erinevusi.

Üldises plaanis näitavad uued tehnoloogiad alati levimise/laialivalgumise suunda, mis saab 

alguse rahaliselt paremal järjel olevatest peredest ning kulgeb finantsiliselt halvemas seisus 

olevate leibkondade poole. See tuleneb asjaolust, et uusi tehnoloogiaid ei jaota riik, vaid neid 

pakutakse vabaturul ning nende levimine sõltub hinnast ja kasulikkusest. Kaks tüüpilist näidet 

selle arengu kohta on eraautod ja värvitelerid. Need on rikkad, kes on nendest asjadest 

rohkem kasu saanud, võites rohkem mobiilsust ja meelelahutust. Majanduslikult vaesematele 
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sotsiaalsetele klassidele polnud televiisori omamine pikka aega iseenesestmõistetav ja isegi 

praegu pole garanteeritud, et vaesed inimesed Kesk-Euroopast endale autot saavad lubada.

Digitaalse veelahkme peamine põhjus seisneb selles, et seadmete ja tehnoloogia kasutamine 

eeldab mitmesuguste lisateenuste juurdeostmist (nt Interneti püsiühendusteenus, SAT-TV jne). 

Sõlmitavad lepingud tekitavad täiendavaid investeerimis- ja jooksvaid kulutusi. Samuti tuleb 

arvestada tekkiva ajakuluga. Näiteks tuleb arvestada arvutiga seotud kulutusi – seadmesse 

investeerides või reinvesteerides tuleb otsida usaldusväärset informatsiooni, Internetist ostes 

tuleb hindu võrrelda ja rahaliste kaotuste vältimiseks tuleb teada turvalisi poode.

Kui ei olda piisavalt tähelepanelik, võivad kasutamiskulud kergesti plahvatada. See on sageli 

tõsi telefoni, Interneti-teenusega varustamise, Interneti kaudu ostmise, krediitkaardi 

kasutamise, Internetis või interaktiivses TV-s korraldatavate õnnemängude kohta. Neil 

põhjustel sõltub uueneva informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia mõttekas 

kasutamine ühelt poolt isiku sissetulekust ja teiselt poolt usaldusväärsest informatsioonist.

Selleks et anda majanduslikult vaesematele tarbijagruppidele võimalus kasutada uut 

kommunikatsioonitehnoloogiat, on avalikes asutustes (pankades, kontorites, raamatukogudes) 

avatud tasuta terminalid. Üha enamates avalikes kohtades on võimalik kasutada tasuta 

Internetti (Wi-Fi).

Privaatsus, andmete kaitse, järelevalve

Interneti- ja elektroonilise kaubanduse tormiline kasv on tekitanud tarbija privaatsusele uusi 

tõsiseid ohte. Iga kasutaja isikuandmed on nüüd vabalt kättesaadavad kõigile, kes seda vaid 

soovivad. Ometi pole tarbijad teadlikud sellest, et iga kord, kui nad Internetti kasutavad, jääb 

neist maha jälg. Enamik lehekülgi ei ütle tarbijale, kuidas seda informatsiooni kasutatakse, 

kuidas tagatakse turvalisus ja mis õigused tarbijail nende informatsiooni üle on. Siin on 

vajadus tugevama rahvusliku ja rahvusvahelise reguleerimise ja koordineeritud poliitika 

järele. Siiani pole Internetil õnnestunud pakkuda turvalist keskkonda, kus iga tarbija võiks 

julgelt tegutseda. Teadlikul tarbijal on võimalik Internetis enda turvalisus siiski tagada ning 

julgelt elektroonilistes tehingutes ja äris osaleda.
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Enamiku tarbijate suurimaks andmekaitsealaseks probleemiks on liigne soovimatu reklaami 

üleküllus (rämpspostisaadetised ja spämm). Teised privaatsuse ja informatsioonilise 

autonoomsusega seotud probleemid on suhteliselt väikese tähtsusega, ehkki nad võivad kaasa 

tuua dramaatilisi tagajärgi. 

Erinevaid isikuga seostatud andmeid ühendades on ettevõtetel, kes on endale sellise eesmärgi 

seadnud, võimalik tõepoolest luua “klaasist tarbija”. Ehkki indiviidi teatud läbipaistvus oli 

tekitatud juba varem (nt ostmine kohalikust poest, oma lemmiklokaali pidev külastamine või 

tarbimine naabrite keskel), oli sedasorti läbipaistvustega võimalik toime tulla ja seda kontrolli 

all hoida. See ei pea enam paika sellise moodsa digitaalse isikuandmete kogumise puhul, 

mille on teinud võimalikuks uus tehnoloogia.

Just seetõttu püüab Euroopa Liit, sealhulgas Eesti, isikuandmete kaitse osas reguleerida õigust 

koguda isikuandmeid kaubanduslikul eesmärgil. Kuid lõhe seaduslike normide ja ettevõtete 

aktiivsuse vahel kasvab pidevalt, mis tuleneb ka tõsiasjast, et enamik inimesi isegi ei tea, 

milliseid andmeid nende kohta on kogutud.

Interneti-kasutajana peaksin:
•piirama oma isikliku informatsiooni avaldamist;
•tegema erinevad meilikontod elektronkirjade ja jututubade jaoks;
•seadistama oma veebilehitseja nii, et see keelduks (eriti just reklaamitootjate) 

„küpsistest“;
•tarvitama privaatsust tagavaid programme ja meetodeid, nagu tulemüür ja andmete 

krüpteerimine16;
•mitte klõpsama kahtlaste veebilehtede linkidele, avama kahtlaseid e-kirju jms;
•tundma külastatava veebilehekülje asukohamaa tarbijakaitseseadusi – see on eriti 

oluline siis, kui ostetakse kaupu Interneti vahendusel.

Põhimõtteliselt võib eeldada, et praktiliselt kõigis maailma riikides tegeletakse ulatusliku või 

isegi totaalse elektrooniliste isikuandmete jälgimisega. Pädevad riiklikud organid omavad 

juurdepääsu mitte üksnes Interneti-ühenduste andmetele ja elektroonilisele kirjavahetusele, 
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vaid satelliitide kaudu salvestatakse ka edastatavat informatsiooni ning seda kasutatakse 

rahvusvahelisel tasandil.

Samuti on riigivõimude pädevusala laiendatud (nt telefonikõnede pealtkuulamine, 

kuritegevuse jälgimine). Arvestades võitlust terrorismiga ning kuritegevusega on suurenenud 

järelevalve avalikes kohtades (videokaamerad, isikute identifitseerimine). Täiendavad abinõud 

mõnedes maades, nagu näiteks Patriot Act17  Ameerika Ühendriikides, annavad võimudele 

juurdepääsu paljudele andmetele eraisikute tehingute kohta.

Paljudes ettevõtetes on töötajate elektroonilise tegevuse jälgimine tavaline. Kontrollitakse 

tööarvutist külastatud veebilehekülgi, elektroonilist kirjavahetust jne. USA-s tegelevad sellega 

kolm neljandikku ettevõtetest ning vastavalt ekspertide hinnangule see number kasvab. Ehkki 

sellised abinõud on lubatud ainult juhul, kui need on kirja pandud kõigile firma töötajatele 

teatavaks tehtud ettevõtte sisereeglites, tundub selles osas kujunevat ulatuslik nn hall tsoon.

Tõhus kontroll on võimalik ka koduarvutis. Kasutajale tähelepanematult registreerib vastav 

tarkvara kõik personaalarvuti operatsioonid.

Põhimõtteliselt võib eeldada, et kõik kasutaja elektroonilised tegevused, nagu ka kõik 

tegevused, mida on võimalik elektrooniliselt salvestada, on salvestatud ja dokumenteeritud. 

Registreerida on võimalik kõik telefonikõned – seda isegi juhul, kui selle telefoni, millelt 

kõne võeti, number oli salastatud. Aktiveeritud (sisse lülitatud) mobiiltelefoni asukohta saab 

geograafiliselt kindlaks määrata isegi siis, kui ühtegi kõnet ei tehta. CCTV-

videovalvesüsteemid võimaldavad mitte ainult jälgida toimuvat, vaid ka elektrooniliselt 

registreerida tuvastatud isikuid.

Sageli jääb inimestel puudu digitaalsest kompetentsusest ehk oskusest tooteid ja nendega 

kaasnevaid teenuseid õigesti ja riskivabalt kasutada, st tekitamata endale ja teistele 

majanduslikku või muud kahju. Näiteks võib teadmatusest või oskamatusest sõlmida 

pikaajalisi lepinguid, millega kaasnevad liigsed kulud. Isikuandmete edastamine võib tekitada 

probleeme jne.
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3. Kommunikatsioonitehnoloogia kujundab minu tulevikku

Alates üheksakümnendate aastate algusest on tormiliselt arenevale informatsiooni- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiale pandud paljusid erinevaid lootusi, kuid juba praegu on selge, 

mis nendest lootustest on osutunud realistlikeks, mis mitte. IKT erinevate aspektide puhul on 

täheldatud järgmist:

· Kulutusi tekitavate pakkumiste suurenemine

Halvasti informeeritud tarbijaid on võimalik kergesti lõksu püüda, suurendades kulutusi 

tekitavate pakkumiste arvu, mis võivad osutuda küllalt kalliteks. See kehtib reklaam-SMS-ide 

puhul, millega kaasneb kulukas tagasihelistamise vajadus, samuti näiteks meediasse 

tagasihelistamisel, kus kasutatakse tavalisest kõnehinnast kõrgema tariifiga telefoninumbreid.

Kasvab pakkumiste arv Internetis, mis olid olnud tasuta, kuid nüüd maksavad. Lisaks on 

arvukalt elektroonilisi õnnemänge ja esoteerilisi pakkumisi.

· Interneti-sõltuvus

Paljud Interneti pakutavad võimalused on sarnased sõltuvusele. Näiteks võib jututubade 

külastamine saada kinnisideeks ja igapäeva vältimatuks osaks.

· Kommunikatsiooni vähenemine ja kommunikatsioonivõime puudulikkus

Tehnoloogia on kaasa toonud meedia teel lävimise, millega kaasneb nii stiilimuutus 

suhtlemisel kui ka uued ootused. Näiteks peetakse kiireid reageeringuid 

iseenesestmõistetavaks. See on aga eriti vanemale generatsioonile toonud kaasa mitmeid 

probleeme, näiteks mobiiltelefoni sisse- ja väljalülitamine, mittejärjepidev e-kirjade 

vaatamine, erinevate vastamiskanalite vahel valimine (nt vastamine meili või 

mobiiltelefoniga) jne.

· Tarbija täiustumine

Uute kommunikatsioonitehnikate algusaastatel, varajastel üheksakümnendatel, võis sageli 

kuulda uskumust, et uued kommunikatsioonitehnoloogiad (Internet, mobiiltelefon) viivad 

indiviidi täiustumisele ja nõuavad kommunikatsiooni demokratiseerumist. Need ootused ei 
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ole siiski suures osas täitunud. Lihtsalt väljendudes võime öelda, et uusi 

kommunikatsioonitehnoloogiaid kasutatakse täna esmajoones nagu TV-d. Suurem osa 

kasutajatest külastab sageli kalleid suuremahulisi veebilehekülgi, mis pakuvad meelelahutust 

ja tekitavad ootusi ning eelistusi, mida väikesed alternatiivsed informatsiooniga varustajad ei 

suuda piiratud rahaliste vahendite tõttu täita. Veebilehtede kulukas disain ja pidev täiustamine 

on pannud majanduslikult nõrgematele varustajatele marketingi barjäärid. Nii on 

kommunikatsioonitehnoloogia omalt poolt süvendamas ebavõrdsust võimaluste osas.

· E-õpe

Üha rohkem on hakatud avaldama arvamust, et kõrged ootused uutele 

kommunikatsioonitehnoloogiatele õpetamise ja õppijaks olemise osas, hariduse osas 

tervikuna, ei ole täitunud. Realistlikult võttes on uued kommunikatsioonitehnoloogiad pigem 

täienduseks teistele audiovisuaalsetele õppevormidele. Paremal juhul võivad nad täiendada, 

kuid mitte asendada personaalset õpetamist ja õppimist.

· Kommertsialiseerumine

Reklaamid näivad järgivat televisiooni arengut. Nii era- kui ka riiklikel kanalitel näidatakse 

reklaamidega finantseeritavaid meelelahutusprogramme. See viib aga pikas perspektiivis 

selleni, et saadete puhul on tähtsam meelelahutus ja reklaam, vähem kultuur, esteetika ja 

haridus.

IKT võimaldab paljudel inimestel sooritada oma oste uudses tohutus virtuaalses kaubamajas. 

Võrreldes ostude sooritamisega tavalises poes on sellisel kaubandusel oma erijooned ja 

tingimused, nagu lihtne võimalus tellida ja osta teise riigi Interneti-kauplustest.

4. Võimalused, kuidas end on-line-kaubanduse ebameeldivuste eest kaitsta

Vahetamise õigus

Traditsioonilise ostmise puhul on õigus kaupa vahetada või see tagasi anda juhul, kui kaup ei 

vasta tarbija ootustele või on defektne. Interneti-kaubanduse puhul aga see õigus sageli ei 

kehti. Tegelikult võib aga ka on-line’i ja posti teel ostetud kaupu seaduslikult tagastada. 

Ometi on vajalik arvestada järgmisi asju:
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· Vastavalt Euroopa Liidu direktiividele kehtib tagastamise õigus kõikides Euroopa 

Liidus asutatud veebikauplustes, nii ka Eestis. Ometi võivad ainult ostjad tooteid 

tagastada, mitte isikud, kes on saanud need kingituseks (nad ei ole seaduslikud 

osapooled).

· Tagastamise korral antakse Interneti-kaubanduses raha tagasi, sest on-line-diilerid ei 

ole kohustatud vahetama kaupa teiste kaupade vastu.

· Tagastada võib siiski vaid uusi, kasutamata tooteid, millel peab olema alles ka pakend. 

Õigust tagastada tuleb kasutada 14 päeva jooksul alates asja kättesaamisest.

· Tagastamisõigus pikendatakse kolme kuuni juhul, kui müüja ei ole tarbijale 

tutvustanud tagastamisõiguste tingimusi (aadress, kuhu saata; müügijärgsete teenuste 

info edastamine; asjakohased ohutusnõuded).

· Meeles tuleb pidada, et vastavalt Eestis kehtivale võlaõigusseadusele ei tohi ettemaks 

olla suurem kui 50% kauba kogumaksumusest.

On-line-ostude eest maksmine

Krediitkaardiga maksmine võib kujutada potentsiaalset ohtu. Et kindlustada andmete turvaline 

ülekandmine, tuleks kasutada krediitkaartide andmete kodeerimise SSL-(secure sockets layer) 

süsteemi. 

Et Internetis julgelt ostu sooritada, peaksin:

· kontrollima müüja tausta, eriti kui tegu on tundmatu firmaga;

· uurima, kuidas ostu tühistada, kuidas kaup tagastada ja kuidas raha tagasi makstakse;

· kontrollima lepingu detaile ja kaebuste menetlemise korda ning seda, kas kaebustega 

tegeldakse võimalikult kiiresti ja tarbijasõbralikult;

· kontrollima, kas kogusummas sisalduvad saatekulud ja käibemaks või kas ma tean, kui 

palju kogu tehing kõige rohkem maksma võiks minna;

· võimaluse korral maksma alles pärast kauba saabumist. Kui see pole võimalik, siis 

uurima, kas krediitkaardiga makstes pakutakse eraldi turvalisust;

· kontrollima, kas veebilehekülg ütleb, millal kaup kohale jõuab ja kas kaupa saab 

kindlaks kuupäevaks tellida;

· tutvuma firma turvapoliitikaga ja krüpteerimise tasemega;

· kontrollima tagatise ja garantii ning defektiga kauba parandamise tingimusi; 

· tegema koopiad tellimusest, tellimuse kinnitusest, tingimustest ja hoidma alles koopiad 
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igasugusest suhtlusest;

· kontrollima privaatsustingimusi nende koduleheküljel ja tutvuma sellega, kuidas 

isikuandmeid kasutatakse ning kuidas saab soovimatust suhtlusest keelduda;

· veenduma, et ka välismaalt kaupa tellides saan probleemide tekkimisel abi.

Turvaabinõud kodus teostatavatele pangatehingutele:

· ära talleta PIN- ja muid koode ning paroole arvutis,

· kustuta konfidentsiaalsed andmed, kui arvuti vajab teenindust,

· muuda regulaarselt paroole,

· mõtle välja loomingulised paroolid, ära kasuta nimesid. 

Kaitse pealtkuulamise vastu:

· installeeri arvutisse juurdepääsufilter,

· ära saada tööaadressilt isiklikke elektronkirju,

· kodeeri delikaatne informatsioon spetsiaalsete programmide abil,

· ära näita oma paroole.
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8. REKLAAM

· Mida pakub meile reklaam?

· Kuidas/milliste võtetega avaldab reklaam inimestele mõju?

· Miks peab olema reklaamidesse suhtumisel ettevaatlik? 

Reklaami defineeritakse kui keerukat katset mõjutada erinevate vahendite, eelkõige meedia 

(reklaamiajakirjandus) abil arvamusi ja hoiakuid. Reklaam on süstemaatiline püüd panna 

inimesi tarbima. Tavaliselt seostub reklaam turul toimuva müügiga, kuid seda kasutatakse ka 

inimeste mõjutamiseks teistes valdkondades. Poliitika, religioon ja kohalik elu on mõned 

näited, mida saab propaganda ja avalike suhete mõjutamise abil muuta.

1. Reklaam tarbija vaatevinklist

Tarbija vaatevinklist võib reklaam täita nelja funktsiooni:

· Vaba aeg ja meelelahutus – tarbijad lõdvestuvad, kuuldes reklaamlauseid ning 

reklaamimuusikat. Reklaam pakub vaba meelelahutust, kuid mitte ilma tagajärgedeta: see 

võib tekitada inimeses mõtteid ja tundeid ning kujundada eelarvamusi. Reklaam kujundab 

seetõttu meie vaateid elule ning võib muuta seniseid väärtushinnanguid.

· Tarbimise emotsionaalseid kogemusi luuakse piltide rohke kasutamisega – pildid 

inimestest erootilistes poosides, kaunid maastikud, lapsed avalate naeratuste ja 

emotsionaalsete näoilmetega. Isegi siis, kui reklaami sisu ei tõmba endale meie 

tähelepanu, saab alateadvus ometi mõjutatud. Eeldatakse, et tarbijad peavad end 

emotsionaalseks publikuks ning nii rahuldatakse emotsionaalseid vajadusi. Eeldatakse, et 

tulevikus kasvab nende inimeste hulk veelgi, kellele meeldib reklaam, kuna 

emotsionaalset stimulatsiooni on vaja.

· Informatsioon ostuotsustuste kohta – reklaam võib mitmekesistada tarbijate otsustuste 

tegemist, eriti kui osaletakse aktiivselt teabeotsingus. See teavitab tarbijat 

konkureerivatest toodetest ja teenustest või toote spetsiifilistest omadustest. Viimasel ajal 

on aga kuulda tootmise ja kaubanduse kohta käivaid väiteid, et  vastusena tarbijale 
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orienteeritud poliitikale ning tarbijate üha kriitilisematele hoiakutele, on reklaam 

muutunud üha informatiivsemaks ning on toetatud teaduse poolt.

· Tarbijahoiakute normid ja mustrid on „kujundatud“ – on välja selgitatud, et 

enamjaolt ostetakse tooteid ilma eelneva põhjaliku otsustamiseta. Meie ostmisotsustusi 

kontrollivad tavad ja emotsioonid. Näiteks kirjeldades teatud sotsiaalseid kontekste, paneb 

reklaam tarbija võrdlema oma olukorda teiste omaga ning kujundab sellega ootusi ning 

standardeid, mis määravadki ära tootevaliku.

Enamiku ajast töötab reklaam ühekorraga kõikidel nimetatud tasanditel, st erinevad efektid 

(teave, emotsionaalsed kontekstid) on kombineeritud.

2. Milliseid strateegiaid reklaam kasutab?

Reklaam kasutab kollektiivset ideed – ta väljendab mõtteid, mis kõlavad veenvalt enamiku 

inimeste jaoks. Kuna kaupade erinevusi ei saa enam kirjeldada nende funktsionaalsete 
otstarvete vahedega, tuleb nad „täita“  niisuguste omadustega, mis muudavad nad ostjatele 

väärtuslikeks. Need omadused tuleb omakorda tõlkida sümbolite keelde. Reklaam tõlgib 
tooted piltideks, poeetilisteks väljendusteks või muusikaks. See kasutab võrdlust kui 

metafoori (nt lambatall Lambi tualettpaberi reklaamis sümboliseerib pehmust ja turvalisust), 
allegoorilisi figuure (Mr Proper jt) ja teisi sümboleid. Selleks, et reklaam oleks efektiivne, 

peavad inimesed mõistma sümbolite tähendust.

Reklaami otstarve

· Tarbijaid mõjutatakse pöörama oma tähelepanu üldiselt teadaolevalt uuele ja 

reklaamitavale.

· Nende tarbijate tähelepanu, kes ei otsigi teavet, püütakse köita millegi erilisega.

· Tarbijad panevad esmalt tähele sellist informatsiooni, mis vastab nende huvidele ja 

vajadustele.

Kokkuvõttes toimib reklaam vastavalt AIDA-valemile, mis töötati välja USA-s.

A = attention (tähelepanu)

I = interest (huvi)
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D = desire of possession (ihalus)

A =action (tegutsemine)

Reklaamistrateegiad

Mõjutamine piltide, sõnade ja paigutusega

Üldiselt märgatakse pilte enne kui sõnu, juhul kui pilt moodustab vähemalt veerandi 

kuulutuse pinnast. Kui sõnad on kirjutatud eriti suurelt, loetakse neid enne. Pildid kutsuvad 

tegudele rohkem kui sõnad. 

Reklaami või kuulutuse puhul:

· keskendume selle ülaosale, mitte alaosale,

· asub olulisim fookus vasakus ülanurgas,

· on kõige tähelepandamatum alumine vasak nurk.

Looduspildid mängivad olulist rolli: lopsakad aasad, rohelised mäeveerud või alpikarjamaad 

Milka reklaamides esindavad inimtegevusest puutumata loodust. Maggi firma ei reklaami oma 

Aasia nuudlite reklaamis mitte kaupa ennast, vaid seda maailma, mida ostja nuudleid ostes 

kaasa saab. Ookeani pildid sisendavad muljet jõulisusest, vabadusest ja seikluslikkusest. 
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Reklaam kasutab kosmeetika ja toidu müümiseks sageli ruumilist kujundust – nt moosisuhkru 

pakendil on kujutatud nostalgiat tekitavaid erinevat sorti puuvilju ja marju. Maastikupildid 

pole pelgad reaalsuse reproduktsioonid, nad väljendavad ühtlasi inimeste soove ja igatsusi. 

Värvid, mida kasutatakse, kutsuvad samuti esile teatud reaktsioone. Tuntud inimeste 

kasutamine reklaamis loob usaldusväärsema toote mulje.

Mõjutamine muusikaga

Meloodia, modulatsioon, tempo ja helitugevus omavad emotsionaalselt stimuleerivat efekti. 

Näiteks kutsuvad kiired tempod esile õnnetunde ja entusiasmi ning muudavad meeleolu 

elavamaks. Reklaamides kasutatakse muusikat enamasti taustana, et luua ostude sooritamiseks 

meeldivat õhkkonda. 

Mõjutamine lõhnadega

Lõhnu ei tajuta teadlikult, vaid aimatakse taustana. Sellele vaatamata on nad ühed 

mõjukaimad emotsioonide vallapäästjad. Reageerimine lõhnadele, mis on tugevam kui 

reageerimine teistele stimulantidele, tundub suuresti olevat bioloogiliselt programmeeritud. 

Lõhnad võivad ühest küljest luua emotsionaalselt stimuleeriva atmosfääri ning teisalt anda 

teavet toodete kohta. Aroomide emotsionaalset efekti kasutatakse peamiselt isiklike 

hügieenitarvete ning parfüümide reklaamimisel, ent ka puhastusvahenditele lisaefekti 

andmiseks. Värsked aroomid assotsieeruvad puhtusega. Ajax ja Mr Proper kasutavad tsitruse 

lõhna. Tänu lõhnade kasutamisele konkureerivate kaupade reklaamimisel on 

kommertseesmärkidel kasutatavate aroomide arv viimastel aastatel kahekordistunud, tuues 

kaasa soovimatuid kaasnähte.

Stiimulite kombinatsioon

Erinevate stiimulite oskuslik kombineerimine võib vallandada näiteks värskuse emotsionaalse 

kogemise.

Helid: selged ja puhtad helid C-mažooris, rõõmsad meloodiad.

Värvid: roheline ja kollane mõnede siniste varjunditega.

Pildid: lilled, kevadine loodus, vesi, noored inimesed.

Sõnad: sidrunite värskus, aprillivärskus, nooruslik värskus.

Lõhnad: tsitruse aroom, rohu roheluse lõhn.

Maitsed: mentool, piparmünt.
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Puudutused: siledad pinnad, nagu klaas, metall, puit.

Mõjutamine tekstiga

Kasutades pikka katkematut teksti, luuakse reklaamist kompetentse informatsiooniallika 

mulje (nt  väikeseformaadiliste tähtede kasutamine tekstides). Selline illusioon muudab ostjaid 

usaldavamaks ning otsekui peidab ära nende mõjutamise kavatsuse.

Toote ajutiselt alandatud hinnaga müümine

Ostmissurve tekitatakse toodete lühiajalise alandatud hindadega pakkumise abil.

Siin on oht minna vastuollu eksitavate kauplemisvõtetega ja see on keelatud.

Toodete turule toomine

Tuntud on näiteks meetod, mille Pepsi-Cola on valinud, eristamaks end Coca-Colast – toode 

on adresseeritud noorele egotsentrilisele tarbijale. 

TV-reklaamide mõju 

Reklaamklipp katkestab filmi või diskussiooni televiisoris, sest sellega mõjutatakse 

positiivselt unustamise kõverat ning inimesed mäletavad paremini edastatud teavet. Pärast 

neljandat kordust ununeb õpitu aeglasemalt kui pärast teist kordust.

Toodete reklaamimine filmide ja telesaadete kaudu, varjatud reklaam

Filmidesse on sihilikult valitud bränditoodangut. Brändiartiklite filmidesse paigutamise eest 

maksmine on muutunud paljude ettevõtete kindlaks eelarvekulutuseks. Eesmärgiks on luua 

tootest mulje või kujund seoses kindlate tegevustega. Selle võtte efektiivsus sõltub paljuski 

filmis toodet kasutava näitleja populaarsusest.

Erilist tähelepanu pööratakse noortele suunatud reklaamile, sest tootjad soovivad kujundada 

neist nn eluaegseid kindla brändi tarbijaid.
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3. Mis teeb tarbijad nõrgaks?

· Tohutu valik, lõputud riiulid, värvikirevus ja säravad tuled loovad atmosfääri, mis teeb 

kaupades orienteerumise raskeks ning loob ostjates omamoodi impulsiivse tarbijahoiaku. 

Väikestes poodides sooritatakse impulsiivsete otsustuste mõjul poole vähem oste. 

· Supermarket tuletab meelde meile muinasjutumaailma: kõik, mida soovime, on 

käeulatuses. Asjad, mis võiksid meis huvi äratada, on paigutatud nii, et me neid näeme. 

Asjad, mida me niikuinii ostaksime, on kas üla- või alariiulitel, kust  neid raskem kätte on 

saada. Uuringud on näidanud, et ostjad võivad supermarketites sattuda hüpnootilisse 

seisundisse (silmalaugude pilgutamine, mis tavaliselt toimub 32 korda minutis, aeglustub 

poole võrra ajal, mil me supermarketis jalutame, ning kiireneb taas kassa juures enne 

normaalsele tasemele jõudmist). Selline seisund soodustab tohutult spontaanset ostmist.

· Laste mängunurgad ning lastele suunatud ettevõtmised supermarketites veenavad lapsi ja 

teismelisi toodete omadustes sedavõrd, et täiskasvanutena pöörduvad nad ostjatena 

samade toodete juurde tagasi. Nõnda toimides tabab pakkuja naelapea pihta, sest ta 

puudutab ühekorraga kolme marketingi valdkonda: esmane turg (kus lapsed on 

tarbijateks), mõjupiirkond (ostuotsustused, milles lapsed on mõjutajad), tulevikuturg 

(lapsed on homsed tarbijad). Seetõttu püüab reklaam vahetult mõjutada lapsi kui arvamust 

kujundavat sihtrühma. Näideteks on Eestis sel alal tuntud McDonald‘s, rahvusvaheliselt 

ka firmad H&M, Ikea ja Benetton. Eestis on spetsiaalselt noortele suunatud veel POP 

kõnekaardi ja Hansapanga noorekaardi reklaamikampaaniad.

· Aeglane taustamuusika paneb ka ostjaid oma ostukärudega riiulite vahel aeglasemalt ringi 

liikuma. Mida rohkem aega ostjad kaupluses viibivad, seda rohkem nad ostavad. Kiirtoidu 

söögikohtades toodab aga kiiretempoline muusika suuremaid kasumeid, kuna paneb 

inimesi kiiremini tegutsema. Muusika seostub ka luksuse, värskuse, dünaamilisuse ja 

turvalisusega. Uuringud on näidanud, et näiteks vedelseebi pudeli korgi sulgemise 

klõpsatus seostub inimestes samuti turvalisusega. Samuti tekitavad seoseid mitmseugused 

spetsiifilised helid, näiteks naudivad tarbijad pakendite avamisel tekkivaid helisid ning 

nende helidega harjunult tekivad neil meeldivad elamused juba neid tooteid ostes.

· Puudutuste tähtsust (mida me tunneme toodet puudutades) on samuti arvesse võetud. 

Seetõttu teevad paljud tooted enne turule minekut läbi katsetused, et välja selgitada, 

kuidas nende pind ostjatele mõjub.
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· Tänu uudsetele tehnoloogiatele võtavad tootjad arvesse ka lõhnade mõju. Järgmised 

tehnomängude põlvkonnad lubavad meil haista autorehvide lõhna või tunda draakoni 

hingeõhku ja püssirohu lõhna. Lõhnadel on meeltele pikaajaline mõju. Tajudes hiljem 

sama lõhna, meenub inimesele olukord, mil ta tundis seda lõhna esmakordselt.

· Tihti püütakse tarbijaid mõjutada tuntud ja usaldusväärsete inimeste kasutamisega 

reklaamis.
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9. TARBIJA MEELESPEA

• Kas iga kauba või teenuse ostmine tähendab ka vastava lepingu sõlmimist?
• Missugused seadused reguleerivad poolte õigusi kaupade ja teenuste ostmisel?
• Milliseid dokumente on tingimata vaja, et tarbija saaks esitada ostetud kauba või 

teenuse vigade ja puuduste ilmnemise korral kaebuse?
• Millise aja jooksul pärast kauba ostmist on tarbijal õigus esitada kaebus?
• Mida on tarbijal õigus nõuda puudustega kauba ja puuduliku teenindamise korral?
• Mille poolest on Interneti-kaubandus, kataloogimüük ning koduuksemüük erinevad 

tavalisest ostu-müügi toimingust?
• Mis on taganemisõigus?
• Kuhu ja kuidas esitada pretensioon?
• Mida tähendab vöötkood tooteetiketil?

Kauba või teenuse ostmisega kaasneb samal ajal ka lepingu sõlmimine ostja ja müüja vahel. 

Lepingutingimused räägitakse omavahel läbi kauba või teenuse pakkumisel (nt millised 

omadused on DVD-mängijal või fotoaparaadil, kas jalatsid on mõeldud vihmaga või ainult 

kuiva ilmaga kandmiseks jne). Rida tingimusi tuleb ka õigusaktidest ning nendega peavad 

mõlemad pooled samuti arvestama. Tehingu sooritamisel sõlmitud leping peab tagama, et 

tarbija oleks ostuga rahul.

Vaatamata sellele leiavad inimesed end mõnikord olukorrast, kus ostetud kaup või teenus on 

puudustega ega rahulda tarbija ootusi. Kui arvate, et tegemist on sõlmitud lepingu 

rikkumisega, st müüdud on puudustega kaup või teenus, tuleks oma õigusi kaitsta. Tarbija 

seaduslikud õigused on kaitstud õigusaktidega, eelkõige tarbijakaitse- ja võlaõigusseadusega.

Juhtumid, mil tarbija peaks esitama kaebuse

Kui ostetud kauba või teenuse puhul ilmneb, et vaatamata õigele kasutamisele ja hooldusele 

on tekkinud mõni probleem, siis tuleb pöörduda soovitavalt viivitamatult, kuid mitte hiljem 

kui kahe kuu jooksul alates puuduse avastamisest, kauplusesse või teenindusettevõttesse, et 

seal oma probleem lahendada. Kindlast peab alles olema hoitud ostudokument – ostutšekk või 
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leping, mis tõendab, et olete oma tehingu sooritanud just sellest poest ja just sellel kuupäeval. 

Ilma müüki tõendava dokumendita võib kauplus või teenindusettevõte probleemi lahendamata 

jätta.

Puudustega kauba või teenuse puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta 

jooksul alates ostmise päevast. Pärast kauba puuduste avastamist tuleb kokku koguda 

müügidokumendid ning minna nendega kauplusesse, kust kaup osteti. Ostja peab müüjale 

probleemi selgitama ning esitama talle omapoolse lahendisoovi. Müüja kas nõustub ostja 

pretensiooniga ja lahendab probleemi või asub seisukohale, et toote puudus on tekkinud valest 

kasutamisest. Esimesel kuuel kuul pärast ostu sooritamist on puuduste tekkepõhjuste 

tõendamise kohustus müüjal, kuue kuu möödumisel lepitakse tõendamisega seonduv müüja ja 

tarbija vahel kokku.

Puudustega kauba korral on tarbijal õigus:

· nõuda esmalt asja tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga,

· nõuda ostuhinna alandamist või lepingu tühistamist ja kauba eest tasutud summa 

tagastamist, kui

- müüjal ei ole võimalik kaupa parandada ega asendada,

- parandamine või asendamine ebaõnnestub,

- müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud.

Mõistliku aja mõiste võib tekitada arusaamatusi. See tähendab aega, mida samas olukorras 

olevad ja heas usus tegutsevad inimesed loeksid normaalseks. Mõistlikkuse hindamisel 

arvestatakse tehingu eesmärki, vastava tegevus- ja kutseala tavasid, praktikat ja muid 

asjaolusid. Kauba puuduse kõrvaldamisega seotud kulutused, nagu posti-, veo-, tööjõu- ja 

materjalikulu, peab tasuma müüja. Igal juhul on pretensiooni esitamine pinget loov olukord. 

Kui tarbija on faktide esitamisel täpne, jääb suhtlemisel mõistlikuks ja viisakaks, on tõenäosus 

koos müüjaga probleemile lahenduse leidmiseks suurem. 

Puuduliku teeninduse korral on tarbijal õigus nõuda:
• teenuse hinna alandamist,
• puuduse tasuta kõrvaldamist,
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• samast või sama kvaliteediga materjalist uue asja valmistamist või uue teenuse 

osutamist. 

Kui tegemist on olulise lepingutingimustele mittevastavusega (olulise puudusega), siis saab 

tarbija lepingust taganeda ja nõuda teenuse eest tasutud summa tagastamist. Oluliseks 

puuduseks, mille ilmnemisel võib tarbija lepingust taganeda loetakse seda, kui: 
• töö parandamine või uue töö tegemine ei ole võimalik või ebaõnnestub,
• töövõtja õigustamatult keeldub tööd parandamast või uut tööd tegemast,
• töövõtja ei paranda tellimust või ei tee uut tööd mõistliku aja jooksul,
• töö parandamise või uue töö tegemisega tekitati tarbijale põhjendamatuid 

ebamugavusi.

Kas kaupade ja teenuste tellimine sidevahendite abil on eriline toiming?

Lisaks tavapärastele kaupluses sooritatavatele ostudele levivad sidevahendite abil sooritatavad 

tehingud, näiteks postikataloogidest tellimine, Internetist, telefoni teel või TV-poest ostmine. 

Ka on levinud see, et müüja külastab kodusid või korraldatakse kaupade esitluseks ja müügiks 

spetsiaalseid üritusi väljaspool äriruume. Kõik need on omamoodi ahvatlevad võimalused, 

kuid toovad kaasa ka vajaduse olla tehingute sooritamisel tähelepanelikum, kui kauplusest 

ostes.

Sidevahendi abil sõlmitud lepinguks loetakse lepingut, mis sõlmitakse telefoni, faksi, arvuti 

vms teel või ajakirjanduses ja postimüügikataloogis ilmunud reklaamide tellimislehtede 

täitmise teel. Need on tehingud, kus tarbija ja pakkuja isiklikult ei kohtu. Eriline on ka 

koduukseleping. See on tehing, kus tarbija ja pakkuja küll kohtuvad, kuid mis toimub 

väljaspool äriruume – kas või tarbija töökohas või ühissõidukis. Tuleb tähele panna, et 

koduukselepingu kohta sätestatu ei kehti nende tehingute suhtes, mille puhul ostja tasub 

lepingus ette nähtud tasu lepingu sõlmimisel ja see ei ületa 15 eurot.

Kaupade ja teenuste tellimise sidevahendi abil teeb eriliseks see, et tarbija ei näe vahetult 

pakutavat toodet või teenust nagu kaupluses. Ka võib Internetist või TV-poest ostetud kaup 

tegelikkuses väga vähe sellega sarnaneda, mida piltidel kujutati. Isegi pildid 

postimüügikataloogis võivad olla eksitavad. Seetõttu tuleb eriti suuremate ostude eel hoolikalt 

mõelda, kas mitte eelistada moodust, kus ostuga saab vahetult tutvuda, seda ehk isegi 
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proovida. Kui posti- või telefonimüügifirmal on olemas oma kauplus, võiks käia seal kaubaga 

tutvumas. Samuti on enne Internetist ostu sooritamist õige minna pakutavat toodet poodi 

vaatama. 

Võlaõigusseadus nõuab, et enne sidevahendi abil sõlmitavat lepingut peab tarbijale olema 

kirjalikult teatavaks tehtud vähemalt järgmine teave:

· pakkuja nimi ja aadress,

· kauba või teenuse põhitunnused,

· kauba või teenuse hind, sealhulgas maksud ja muud võimalikud hinna koostisosad 

ning nende suurus,

· hinna sisse arvestamata posti- ja veokulud või maksud,

· kauba või teenuse eest maksmise kord, samuti kauba üleandmise või teenuse 

osutamise asjaolud,

· lepingust taganemise õigus ehk millise aja jooksul on tarbijal võimalik tellitud kaubast 

loobuda.

Kataloogimüügi puhul on tavaliselt kataloogi viimasel leheküljel ning Interneti-kaubamaja 

vastava lingi all ostujuhised ja müügitingimused. Nendega tuleb kindlasti põhjalikult tutvuda. 

Kui tarbija tunneb, et tal jääb infot vajaka, tuleb otsida üles pakkuja infotelefon ning sellele 

helistades lisateavet küsida. Lisateavet peaks olulise info kohta, nagu maksetingimused, kauba 

tagastamise võimalused, müügigarantii jms, mis kataloogis või Interneti-leheküljel kas 

puudub või on ebaselgelt esitatud, nõudma kirjalikult. See aitab võimalike tekkivate 

probleemide korral neid paremini lahendada. 

Juhul kui pakkuja soovib tarbijalt saada osa hinnast ettemaksuna, peab see olema lepingu 

tingimustes kirjas. Vastavalt võlaõigusseadusele ei tohi müüja ettemaksu nõuda rohkem kui 

50% kauba hinnast. Interneti-ostude puhul on soovitav kõik tehinguga seonduv kirjavahetus ja 

info, nagu toote kirjeldus, vormistatud tellimus, kaupleja kinnitus tellimuse kättesaamise 

kohta jms, salvestada ning välja trükkida. 

Koduuksemüügi puhul peab müüja andma tarbijale kirjaliku teatise selle kohta, et tarbijal on 

õigus lepingust taganeda, märkides ära taganemise viisi ja tähtaja, samuti oma nime ja 

aadressi ning teate koostamise aja.
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Taganemisõigus

Vastavalt võlaõigusseaduse §-le 56 võib tarbija sidevahendi kaudu sõlmitud lepingust 

taganeda 14 päeva jooksul arvates ajast, mil toode on jõudnud tarbijani. Vastavalt 

võlaõigusseaduse §-le 49 võib tarbija taganeda koduukselepingust 14 päeva jooksul alates 

pakkuja poolt kirjaliku teate saamisest taganemisõiguse kohta.

Oluline on teada, et sidevahendi kaudu või koduukselepinguga ostetud kaupade tagastamist ei 

pea tarbija põhjendama. Väga tähtis on teada aga ka seda, et 14-päevane taganemisõigus ei 

kehti kaupade kohta, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades (nt tarbija 

mõõtude järgi), mis on kiiresti riknev või mille kasutamistähtaeg on möödunud; samuti 

perioodiliselt ilmuvate trükiste (nt ajakirjade) puhul. Ka ei laiene tagastamisõigus audio- ja 

videosalvestistele ning arvutitarkvarale, juhul kui tarbija on ümbrise avanud, ning asjadele, 

mida nende olemuse tõttu ei saa tagastada.

Kui tarbijat ei ole teavitatud taganemisõigusest või pole talle antud muud olulist seadustega 

ette nähtud teavet (nt pakkuja tegevuskoha aadress, teave garantiitingimuste kohta jm), võib 

sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda kolme kuu jooksul toote tarbijani jõudmise 

päevast. Juhul kui tarbija on otsustanud lepingust taganeda, tuleb tema poolt tasutu talle 

tagastada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemist.

Kaebuse esitamine sidevahendi kaudu sõlmitud tehingu puhul

Kui kaup ei vasta lepingutingimustele ja pakutud näidisele või on olulise puudusega, on 

tarbijal õigus esitada kaebus ning kaup tagastada. Puudusega kauba puhul on kaebust õigus 

esitada kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada 

viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul arvates puuduse avastamisest. Tarbijal 

on sidevahendi kaudu sooritatud tehingu puhul samad õigused mis kauplusest ostetud kauba 

puhul. Tarbija võib:

· nõuda esmalt asja tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga,

· nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, kui

- müüjal ei ole võimalik kaupa parandada ega asendada,
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- parandamine või asendamine ebaõnnestub,

- müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,

- asja parandamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Kauba puuduse kõrvaldamisega seotud kulutused, nagu posti-, veo-, tööjõu- ja materjalikulu, 

peab tasuma müüja.

Kuhu ja kuidas esitada pretensioon?

Probleemi ilmnemisel tuleb pöörduda müüja poole. Kui suulisele pöördumisele ei reageerita, 

tuleb esitada kirjalik kaebus, lisades sellele koopia müügidokumendist. Kaebuses tuleb 

märkida:

· oma nimi ja kontaktandmed,

· kaebuse esitamise kuupäev,

· kaubal või teenusel esinev puudus,

· omapoolne soovitav lahendus.

Müüja on kohustatud kaebuse vastu võtma ja tarbijale 15 päeva jooksul kirjalikult vastama. 

Tarbijal on õigus nõuda müüjalt kirjalikku märget kaebuse vastuvõtmise kohta. Kui müüja kas 

keeldub kaebust vastu võtmast, seda lahendamast või tarbija ei ole rahul pakutava lahendiga 

ning leiab, et tema õigusi on rikutud, tuleb pöörduda tarbijakaitseametnike poole. 

Pretensiooni ei ole mõtet esitada, kui:

· kaup on olnud iga päev kasutuses ja selle tõttu lihtsalt ära kulunud (nt jalatsid),

· toodet on kasutatud valedes tingimustes või ei ole järgitud kasutusjuhendis toodud 

nõudeid,

· toodet on valesti hooldatud, mille tõttu see on mehaaniliselt kahjustatud (nt põletused, 

sisselõiked, rebendid, kemikaalidega kahjustumine jms).

Kui tarbijal tekib probleemi lahendamisel arusaamatusi või küsimusi, võib pöörduda 

tarbijakaitseametnike poole ning vajadusel edasi tarbijakaebuste komisjoni. Neil on õigus 

arutada tarbija nõude põhjendatust. Viimane samm oma õiguste kaitseks on kohtusse 

pöördumine. Liiatigi on selliseid probleeme, mille lahendamise õigust tarbijakaitseametnikel 

polegi, näiteks moraalse kahju korvamise nõue.
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Kõik loetletud õigused kehtivad nii kauplusest, postimüügist kui Interneti teel ostetud 

kaupade kohta, sealhulgas allahinnatud kaupade puhul. Viimast aga ainult siis, kui hind ei 

olnud alandatud kauba puuduse tõttu. Sellisel juhul peab see olema kaubale märgitud. 

Mida tähendab vöötkood/ribakood tooteetiketil?

Vöötkood ehk ribakood ehk joonkood on välimuselt eri jämedusega püstjoontest koosnev 

vööt kauplustes müüdavatel kaupadel, postisaadetistel jm, mis identifitseerib kodeeritud kujul 

toodet, tootjat, aadressi jm. Peale vöötide on kaubakoodis ka numbrid, mis sisaldavad 

kindlates gruppides konkreetset infot.

Maailmas on kasutusel erinevaid vöötkoodistandardeid, näiteks:

EAN – European Article Numbering – kasutusel enam kui 80 riigis,

UPC – Unified Product Code – kasutusel Ameerika jaemüügikauplustes,

ISSN – International Standard Serial Number – kasutatakse trükiste märgistamiseks,

BOOKLAND – trükiste kood Ameerikas,

JAN – Jaapanis kasutatav vöötkood.

Ribakoodi põhiline ülesanne on ühelt poolt identifitseerida toode, teiselt poolt võimaldada 

seda toodet kassas tuvastada koodilugejate ehk skannerite abil. Kord kaubale omistatud 

ribakoodi kasutavad kõik kauba liikumise ahellülid tootjast müüjani. Seda on vaja nii kaupade 

liikumise paremaks jälgimiseks kui ka kaubanomenklatuuri korrastamiseks. 

Eestis kasutatakse kaupade kodeerimiseks kahte liiki EAN-koodi: EAN-13 ja EAN-8. 

Numbrite arv koodis (13 või 8) sõltub kaubapakendi pinna suurusest, kuhu kood tahetakse 

paigutada: põhiliselt kasutatakse 13-numbrilist koodi, pisipakenditel 8-numbrilist koodi.

EAN-13 ülesehitus 

RRR VVVV TTTTT C 

RRR – valmistajariigi tunnus (Eesti kood 474)

VVVV – ettevõtte tunnus

TTTTT – toote tunnus
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C – kontrollnumber, mida saab arvutada kindla skeemi järgi ja mis näitab, kas uuritava kauba 

kood on õige ja registreeritud

Näiteks: 4740012023272 

474 – Eesti toode

0012 – AS Kalev 

02327 – Assortii Must Roos

2 – kontrollnumber

EAN-8 ülesehitus 

RRR TTTT C 

Lühikoodis puudub ettevõtte tunnus ja ka toote tunnus väljendatakse vähemate numbritega:

Näiteks: 54029170 

540 – toodetud Belgias

2917 – sigaretid Barclay

0 - kontrolljärk

Valmistajariikidel on näiteks järgmised tunnused:

00–13 USA ja Kanada 

30–37 Prantsusmaa 

40–44 Saksamaa 

49 Jaapan

50 Ühendkuningriik 

57 Taani 

64 Soome 

690–695 Hiina

480 Filipiinid
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Kauplusesiseseks markeerimiseks (nt kaalukauba puhul) kasutatakse ka nn vaba ülesehitusega 

joonkoode, mille trükib välja kaal ja mis mõningatel juhtudel võib sisaldada ka hinda. Sellised 

koodid on mõeldud peamiselt riigisiseseks kasutamiseks. Vaba ülesehitusega koodide 

pikkused ei ole kindlaks määratud. Kassaaparaadi skanner loeb koodi, vaatab sellele vastavat 

hinda ja trükib selle välja.
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